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Høringssvar til udkast til lovforslag om nedsættelse af integrationsydelse og omlægning af 

dansktillæg 

Røde Kors takker for at blive inviteret til at afgive høringssvar på udkast til lovforslag om ændring af lov 

om aktiv socialpolitik, integrationsloven og forskellige andre love (nedsættelse af integrationsydelse og 

omlægning af dansktillæg) 

 

Nedsættelse af integrationsydelse med tre procent 

Røde Kors er gennem vores mange frivillige i daglig i kontakt med nyankomne personer i Danmark, som 

oplever økonomisk afsavn. Det økonomiske afsavn har i mange tilfælde negative konsekvenser for sam-

fundsdeltagelsen og de reelle udviklingsmuligheder – ikke mindst for børn, der kan blive afskåret fra at 

deltage i fritidsaktiviteter, fødselsdage, lejrskoler og andre aktiviteter med klassekammeraterne. En yder-

ligere nedsættelse af integrationsydelsen med 3 procent vil medføre en økonomisk forværring for i forve-

jen hårdt trængte familier og andre personer på integrationsydelse.  

 

Røde Kors har på nuværende tidspunkt ikke gennemført en systematisk opgørelse over betydningen af 

integrationsydelsen for de flygtninge, vi har kontakt med igennem vores frivilligaktiviteter, men vores 

konsulenter kan konstatere, at uddeling af mad, tøj, mv. fylder langt mere end før indførelsen af integra-

tionsydelsen. Derudover beretter vores frivillige også, at der er et langt større behov for økonomisk vej-

ledning blandt flygtninge på integrationsydelse. 

 

Den økonomiske situation tvinger flygtninge på integrationsydelse ud i svære valg. Vi oplever eksempel-

vis, at deltagelsen i foreningslivet, netværksaktiviteter og andre tilbud, der er med til at skabe en positiv 

integration, nedprioriteres eller helt fravælges. Dels fordi familiernes økonomiske formåen i sig selv be-

grænser deltagelsesmulighederne, men også fordi energien og tiden i familier ramt af økonomisk afsavn i 

stedet bruges på at overveje og bekymrer sig over, hvordan hverdagen skal hænge sammen med husle-

je, mad, tøj osv. 

 

På baggrund af disse erfaringer mener Røde Kors ikke, at en nedsættelse af integrationsydelsen vil gavne 

integrationen. Tværtimod frygter vi, at de forringede økonomiske forhold vil have en negativ effekt på in-

tegrationen, fordi det vil lægge et yderligere pres på familier og enlige flygtninge.  

Røde Kors er særlig bekymret for den mest udsatte gruppe af flygtninge, som befinder sig længst væk fra 

arbejdsmarkedet, og som måske ikke er i stand til at opnå ordinær beskæftigelse indenfor en kortere år-

række. Denne gruppe borgere vil blive ramt hårdest af en nedsættelse af integrationsydelsen, da de har 
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meget ringe mulighed for ved egen kraft at kæmpe sig ud af en fastlåst situation med økonomisk afsavn 

og den der af afledte risiko for isolation og marginalisering.  

 

Dansktillæg og danskbonus efter lov om aktiv socialpolitik 

Det er Røde Kors’ erfaring, at langt de fleste flygtninge er meget bevidste om betydningen af at tilegne 

sig dansk for at kunne begå sig i det danske samfund og på det danske arbejdsmarked. Dansktillægget 

var oprindeligt tænkt som et ekstra incitament for flygtninge og indvandrere til at gennemføre Danskud-

dannelse 2 og 3, idet gode danskkundskaber styrker muligheder for at få og bibeholde ordinær beskæfti-

gelse i Danmark. Vi har endnu ikke set, om dansktillægget har haft en reel effekt, og det kan derfor virke 

præmaturt allerede nu at omlægge tillægget til en tidsbegrænset bonus.  

 

Omlægningen af dansktillægget til en tidsbegrænset bonus fratager flygtninge på integrationsydelse en 

mulighed for at bedre deres egen økonomiske situation indtil det tidspunkt, de opnår ordinær beskæfti-

gelse. Det vil ramme de, der tilegner sig gode danskkundskaber, men som af andre grunde ikke opnår 

ordinær beskæftigelse.   

 

Vi vil samtidig gøre opmærksom på, at det vil betyde, at en stor del af de flygtninge, der kommer til 

Danmark, reelt ikke får mulighed for at få en danskbonus udbetalt, da de bliver indplaceret på Danskud-

dannelse 1 og efter al sandsynlighed aldrig vil opnå et højt nok danskniveau til at bestå Danskuddannelse 

2, grundet at de fx ikke har haft adgang til skole i deres hjemland. Dermed rammes igen de mest udsatte 

flygtninge hårdest og fastholdes i en situation, hvor de potentielt mange år frem, fastholdes på et øko-

nomisk niveau under alle andre borgere i Danmark. 

 

Danskbonus efter integrationsloven  

Røde Kors ser umiddelbart positiv på, at man indskriver en skattefri danskbonus i integrationsloven for 

flygtninge og familiesammenførte, som ikke modtager integrationsydelse, og som derved ikke har ret til 

den forslåede danskbonus efter lov om aktiv socialpolitik. Røde Kors anerkender, at det kan give et øko-

nomisk incitament, som kan gøre, at flere vælger at gennemføre Danskuddannelse 2. 

 

Også her mener vi, at der bør være et økonomisk incitament for gruppen af flygtninge og familiesam-

menførte, som indplaceres på Danskuddannelse 1. For flygtninge og familiesammenførte på Danskud-

dannelse 1 er det mindst lige så vigtigt at erhverve sig de nødvendige danskkundskaber for at kunne be-

gå sig i Danmark. Derfor er et økonomisk incitament også relevant for denne gruppe af borgere.  

 

Røde Kors står naturligvis til rådighed for uddybning af disse bemærkninger. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Anders Ladekarl 

Generalsekretær 


