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Lov om danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl.
Informationsbrev 1/2007 om
• forlængelse af uddannelsesretten, jf. danskuddannelsesloven §
2, stk. 5,
• vejledende modultakster for 2007 og
• regulerede takster for deltagelse i de afsluttende prøver som
selvstuderende.

1. Forlængelse af uddannelsesretten
1.1. Den 1. januar 2007
Den 1. januar 2007 ophørte den treårige uddannelsesret for en gruppe udlændinge.
Det drejer sig om de udlændinge, der påbegyndte uddannelsestilbuddet den 1. januar 2004. Det drejer sig endvidere om udlændinge, der før den 1. januar 2004 havde modtaget danskundervisning uden at have afsluttet undervisningen med en prøve, jf. danskuddannelseslovens § 21, stk. 3.
Den enkelte udlænding har i visse tilfælde ret til en yderligere periode med danskuddannelse, såfremt den pågældende af bestemte årsager ikke har haft mulighed
for at benytte sig af undervisningstilbuddet inden for tre år, jf. danskuddannelselovens § 2, stk. 5.
Udgangspunktet er, at den enkelte udlænding hurtigst muligt skal gennemføre det
tre-årige danskuddannelsestilbud. Ret til en forlænget danskuddannelsesperiode
forudsætter således, at en udlænding kan anses for at have været afskåret fra at
deltage i danskuddannelse af de i danskuddannelseslovens § 2, stk. 5, nævnte rimelige grunde.
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Ifølge danskuddannelseslovens § 2, stk. 5, skal kommunalbestyrelsen tilbyde udlændinge, som på grund af sygdom, barsel m.v. eller på grund af ustøttet fuldtidsbeskæftigelse i en periode ikke har haft mulighed for at benytte sig af tilbuddet om
danskuddannelse inden for tre år, danskuddannelse i en periode svarende til det
tidsrum, hvor de har været afskåret fra at benytte sig af tilbuddet.
Bestemmelsen indebærer, at kommunen må foretage en konkret vurdering af den
enkelte udlændings situation.
Som hjælp til fortolkningen af danskuddannelseslovens § 2, stk. 5, skal Integrationsministeriet oplyse følgende:
Opremsningen i danskuddannelseslovens § 2, stk. 5, af de situationer, hvor uddannelsesretten skal forlænges, er ikke udtømmende.
Udover sygdom, barsel m.v. og fuldtidsbeskæftigelse nævnes det i lovbemærkningerne, at handicap og traumer også kan være situationer, hvor uddannelsesretten
kan forlænges.
Herudover kan integrationslovens § 25, stk. 4, anvendes som fortolkningsbidrag.
§ 25, stk. 4 nævner de rimelige grunde, der indebærer, at udlændingen ikke har pligt
til at stå til rådighed på arbejdsmarkedet, f.eks. hvis udlændingen er nødt til at passe
sine børn, og der ikke kan skaffes anden pasningsmulighed.
Der er to betingelser, der skal være opfyldt, før kommunen er forpligtet til at forlænge uddannelsesretten. Dels skal der foreligge en af de situationer, der er nævnt i
bestemmelsen eller lignende situationer, jf. ovenfor, dels skal sygdommen etc. eller
fuldtidsbeskæftigelsen være årsag til, at den pågældende i en periode ikke har haft
mulighed for at benytte sig af tilbuddet.
Normalt skal det kunne lade sig gøre at kombinere danskuddannelse med fuldtidsbeskæftigelse. Dog kan der i det konkrete tilfælde være forhold, der betyder, at udlændingen er afskåret fra at følge danskuddannelse, f.eks. hvis afstanden mellem
bopæl, arbejdssted og undervisningssted umuliggør dette.
Der er kommunalbestyrelsen, der påser, om betingelserne for at få forlænget uddannelsesretten er opfyldt, herunder om den periode, hvor udlændingen har været
afskåret fra at deltage i uddannelsestilbuddet, har været kortvarig, og hvor fraværet
derfor ikke skønnes at have haft betydning for udlændingens muligheder for at gennemføre den tilbudte uddannelse.
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1.2. Finansieringslovforslaget
I forslag til lov om ændring af integrationsloven og lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. (Reform af integrationslovens finansieringssystem og omlægning af finansieringen af danskuddannelse til udlændinge, der ikke er omfattet af integrationsloven m.v.) L 16, foreslås bl.a., at der indsættes en hjemmel til at fastsætte nærmere regler om, hvornår en udlænding har ret til at få forlænget uddannelsesretten.
Det betyder, at Integrationsministeriet inden 1. januar 2008, hvor L 16 foreslås at
træde i kraft, vil fastsætte nærmere regler om forlængelse af uddannelsesretten.
I lovforslaget foreslås endvidere, at danskuddannelseslovens § 2, stk. 5, om forlængelse af uddannelsesretten ændres, således at kravet om ustøttet fuldtidsbeskæftigelse afløses af et krav om ustøttet beskæftigelse på mindst 30 timer om ugen, hvis
udlændingens beskæftigelse og forhold i øvrigt har indebåret, at udlændingen i en
periode ikke har haft mulighed for at benytte sig af tilbuddet om danskuddannelse.
Lovforslaget forventes vedtaget af Folketinget ved 3. behandlingen den 18. januar
2007.

2. Vejledende modultakster for 2007
De vejledende modultakster på de tre danskuddannelser udgør i 2007 følgende:
2007-p/l
Danskuddannelse
1
Danskuddannelse
2
Danskuddannelse
3

Takster, kr. pr. modul
Modul 1 Modul 2 Modul 3 Modul 4 Modul 5 Modul 6
33.985

33.985

32.888

32.888

32.888

33.985

20.829

20.829

19.732

19.732

19.732

20.829

18.637

18.637

17.540

17.540

18.637

18.637

De vejledende modultakster er opført på finanslov for finansåret 2007.
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3. Regulering af gebyr for selvstuderendes deltagelse i de afsluttende prøver
De gebyrer, som kommunalbestyrelsen i bopælskommunen kan opkræve af selvstuderende, som ønsker at indstille sig til en af de afsluttende prøver, reguleres én
gang årligt med satsreguleringsprocenten.
Det betyder, at selvstuderende, der ønsker at indstille sig til Prøve i Dansk 1, Prøve i
Dansk 2 eller Prøve i Dansk 3 i 2007, afkræves et gebyr på 1044 kr. Selvstuderende, der ønsker at indstille sig til Studieprøven, kan afkræves et gebyr på 627 kr. for
den skriftlige del og 627 kr. for den mundtlige del af Studieprøven.

Med venlig hilsen

Jette Lou
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