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Integrationsministeriets informationsbrev
til kommunalbestyrelser og udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge

Danskuddannelse til EU-grænsependlere
Danskuddannelsesloven
Det følger af § 2, stk. 1 og 2, i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. (danskuddannelsesloven), at retten til danskuddannelse er betinget af, at udlændingen har opholdstilladelse i Danmark eller efter den gældende lovgivning har ret til at opholde sig i Danmark uden
opholdstilladelse, og at udlændingen bor og er folkeregistreret i Danmark.
Personer, der arbejder i Danmark og bor i et andet land, har derfor ikke ret til danskuddannelse
i henhold til danskuddannelsesloven. Efter lovens nuværende affattelse gælder dette også EUgrænsependlere, altså udlændinge, der er statsborgere i et EU-land, et EØS-land (Island,
Liechtenstein og Norge) eller Schweiz, og som arbejder her i landet uden at bo her.
EU-reglerne
Foranlediget af en konkret sag rejst af Statsforvaltningen Syddanmark har ministeriet haft anledning til nøjere at overveje forholdet mellem danskuddannelseslovens regler og EU-rettens
regler om fri bevægelighed. Ud fra en samlet vurdering er det herefter Integrationsministeriets
opfattelse, at EU grænsependlere har ret til danskuddannelse.
Det betyder, at statsborgere i EU/EØS-lande og schweiziske statsborgere, der arbejder her i
landet uden at bo her, har ret til danskuddannelse svarende til den, som udlændinge, der har
opholdstilladelse og er folkeregistreret i en kommune i Danmark, er berettiget til.
Integrationsministeren vil derfor hurtigst muligt fremsætte lovforslag om ændring af danskuddannelsesloven, således at EU-grænsependleres adgang til danskuddannelse for fremtiden udtrykkelig vil fremgå af lovteksten.
Nedenfor er derfor angivet de retningslinjer, kommunerne kan administrere efter, indtil den
planlagte lovændring træder i kraft.
Kun EU/EØS-borgere og schweizere
Det er kun grænsependlere, som er EU/EØS-borgere og schweizere, der efter EU-retten har ret
til danskuddannelse. EU-reglerne giver derimod ikke grænsependlere, der er statsborgere i
lande uden for EU/EØS og Schweiz, særlige rettigheder. For disse personer skal der reglerne
administreres som hidtil.

Både arbejdstagere og selvstændige
Retten for EU-grænsependlere til danskuddannelse gælder både for arbejdstagere og for personer, der efter EU-reglerne har ret til at etablere selvstændig virksomhed her i landet.
Hvilken kommune?
Da der er tale om udlændinge uden bopæl i Danmark, påhviler det den kommune, hvor udlændingen er skattepligtig, at tilbyde vedkommende danskuddannelse. En EU-grænsependler er
skattepligtig i den kommune, hvor den virksomhed, som vedkommende driver eller er ansat i,
ligger.
Hvornår har EU-grænsependlere ret til danskuddannelse?
Alle grænsependlere, der ønsker at modtage danskuddannelse, skal kunne dokumentere at være statsborgere i et EU-land, EØS-land eller Schweiz.
Er EU-grænsependleren arbejdstager, skal den pågældende herudover fremlægge kildeskattenummer. Driver udlændingen selvstændig virksomhed her i landet, vil den pågældende normalt skulle fremlægge registreringsbevis fra det centrale virksomhedsregister (CVR).
Retten til danskuddannelse indtræder senest en måned efter, at EU-grænsependleren har ansøgt kommunalbestyrelsen herom, under forudsætning af at vedkommende – som nævnt ovenfor – har kunnet fremvise henholdsvis kildeskattenummer eller registreringsbevis fra det centrale virksomhedsregister samt kunnet dokumentere at være statsborger i et EU-land, EØSland eller Schweiz.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Jette Lou, e-mail: jel@inm.dk.

