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Høringssvar fra SOS mod Racisme til:
Lovforslag om ændring af integrationsloven og danskuddannelsesloven (Forenkling og præcisering af
reglerne om fordeling og boligplacering af flygtninge og præcisering af personkreds for danskuddannelse
m.v.)
SOS mod Racisme undrer sig over ikke at have fået tilsendt lovforslaget i høring, jf. høringslisten.

Vedr. punkt 3.1.-3.3. Afskaffelse af regionsforhandlinger om flygtningefordeling – Forenkling af
processen ved ændring af et landstal – Nedsættelse af udsvingsrammen for udmelding af nyt ændret
landstal.
SOS mod Racisme finder det positivt, at denne del af lovforslaget fremsættes med opbakning fra KL og
forventes at medføre væsentlig forbedring af kommunernes planlægningsgrundlag for modtagelse af
flygtninge.

Vedr. punkt 3.4. Præcisering af, at udlændinge, der skifter opholdsgrundlag, ikke skal boligplaceres
SOS mod Racisme opfordrer til, at denne del af lovforslaget ikke fremsættes.
Ifølge bemærkningerne er der tale om et fåtal af sager, hvor der kan være tvivl om baggrunden for at søge
ændret opholdsgrundlag. Efter vores opfattelse vil evt. tvivl om årsagen til at søge ophold som flygtning i
stedet for som familiesammenført kunne afklares efter de allerede gældende regler.
Ansøgeren kan have et individuelt og konkret behov for at opnå ophold på et grundlag, der ikke er betinget
af familiemæssig tilknytning, som i nogle tilfælde vil kunne have uhensigtsmæssige følger både i forhold til
vedkommendes egen og den øvrige families integration.
Den herboende familie vil typisk ikke bo i eller umiddelbart kunne få en bolig, der også vil kunne rumme
den nytilkomne under ordentlige forhold. Som omtalt i medierne gennem de seneste måneder, er der
desuden mange eksempler på meget lange ventetider og på at der ikke er anvist en passende bolig inden
for de muligheder, kommunen råder over.
Vedr. punkt 3.5. Særregel om, at udlændinge med tidligere opholdstilladelse indkvarteres på et
asylcenter
SOS mod Racisme opfordrer til, at denne del af lovforslaget ikke fremsættes.

Udlændinge, der har mistet eller er blevet nægtet forlængelse af opholdstilladelse på grund af
straffelovsovertrædelser eller svig, vil have særligt vanskeligt ved at finde en passende bolig.
Udbuddet af lejeboliger på almindelige (lovlige) vilkår med mulighed for hurtig overtagelse er meget
begrænset eller reelt ikke-eksisterende i områder med gode beskæftigelsesmuligheder, hvor der i stedet
har udviklet sig et ’gråt’ eller ’sort’ boligmarked med ’delelejligheder’, ’klubværelser’ og lignende, ofte i
mangelfulde ejendomme, hvor udlejer bl.a. oplyser, at det ikke er muligt at have folkeregisteradresse.
Dette indebærer risiko for ny kriminalitet, også fra udlejers side, og yderligere uheldig boligsocial udvikling.
Det er veldokumenteret, at boligforholdene har meget væsentlig betydning for, at udlændinge kan fungere
og opnå vellykket integration i det danske samfund, herunder i forhold til at opnå og fastholde ordinær
beskæftigelse som alternativ til kriminalitet.

Vedr. punkt 3.6. Præcisering af flyttereglerne
SOS mod Racisme finder, at undtagelsesbestemmelsen som formuleret i § 18, stk. 4, er for snæver og bør
udvides til, at tilflytningskommunen er forpligtet til at anvise en bolig efter § 12, hvor der gælder særlige
personlige forhold hos flygtningen ud fra en individuel konkret vurdering efter denne bestemmelse eller
anden lovgivning, herunder social-, sundheds-, uddannelses- og beskæftigelseslovgivningen.

Vedr. punkt 3.7. Præcisering af Udlændingestyrelsens afgørelse om, at en udlænding er omfattet af
integrationsloven
SOS mod Racisme finder ønsket om at sikre ensartet praksis positivt, men anser det for retssikkerhedsmæssigt betænkeligt, at styrelsens afgørelser generelt ikke er omfattet af administrativ klageadgang til
anden myndighed eller udtrykkelige bestemmelser om forudgående vejledning og høring m.v.

Vedr. punkt 3.8. Udvidelse af definitionen af selvforsørgelseskursister (S-kursister) til også at omfatte
danske statsborgere, som tilbydes danskundervisning efter danskuddannelsesloven
SOS mod Racisme opfordrer til, at denne del af lovforslaget ikke fremsættes.
Eftersom øgede danskkundskaber vil komme såvel udlændinge som det danske samfund til gode, vil vi
opfordre til, at der tilbydes alle tilflyttende, som har statsborgerskab eller søger opholdstilladelse i
Danmark, status som I-kursister.
Subsidiært kunne denne del af lovforslaget erstattes af et forslag om, at de omtalte persongrupper, i alle
tilfælde grønlændere og færinger, kan tilbydes danskundervisning uden at være omfattet af lovens
definition af S-kursister og dermed heller ikke af loftet over antallet af dansktimer, pligt til at betale
depositum, regler om klippekort m.v. Dvs. svarende til gældende ret, jf. også § 2 b vedr. au pairs.
Efter vores opfattelse er de EU-retlige regler om arbejdskraftens frie bevægelighed m.v. ikke relevante i
forhold til de omtalte persongrupper, der har dansk statsborgerskab og tilknytning til Danmark i øvrigt på
særligt grundlag og uafhængigt af evt. beskæftigelse her i landet, herunder for grønlændere og færinger på
grundlag af gældende lovgivning og aftaler indenfor Rigsfællesskabet.
Grønlændere og færinger oplever udbredt diskrimination i Danmark også på grund af manglende
beherskelse af det danske sprog i sociale, kulturelle, uddannelses- og beskæftigelsesmæssige
sammenhænge, som gør det vanskeligt at fungere og opnå vellykket integration i det danske samfund.

Grønlændere og færinger bør have adgang til danskuddannelse også i Danmark svarende til, hvad der i
øvrigt gælder i Grønland og på Færøerne, så sprogbarrierer ikke skal udgøre en hindring for deres frie
bevægelighed og integration indenfor Rigsfællesskabet. I øvrigt kan det for grønlændere og færinger netop
på grund af Rigsfællesskabet virke særligt stødende at skulle betale depositum m.v. for at lære dansk i
Danmark.
Ifølge bemærkningerne har lovforslaget ikke økonomiske eller administrative konsekvenser og heller ikke
ligestillingsmæssige konsekvenser. Det sidste er vi ikke enige i, og vi kan i øvrigt ikke se nogen saglig
begrundelse for at give grønlændere og færinger status som S-kursister.
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