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Integrationsministeriets informationsbrev
til kommunalbestyrelser og udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge

Rapport fra arbejdsgruppen om indberetning af statistik om aktiviteten
hos udbydere af danskuddannelse
Som led i afbureaukratiseringsarbejdet på Integrationsministeriets område var der i efteråret 2009 nedsat en
arbejdsgruppe, som bl.a. har drøftet og belyst problemstillinger i forhold til indberetninger af statistik fra udbyderne af danskuddannelse til Integrationsministeriet. Arbejdsgruppen bestod af repræsentanter fra KL,
FLD, UNI-C, udbydere af danskuddannelse samt kommuner.
Baggrunden for nedsættelsen af arbejdsgruppen var bl.a., at en stor del af udbyderne i en årrække først meget forsinket har fået indberettet og godkendt aktivitetsdata til Integrationsministeriet.
Opdaterede og komplette data er ikke alene vigtigt for ministeriet i forhold til at besvare spørgsmål fra Folketinget eller udarbejdelse af konsekvensberegninger af nye lovforslag. Kommunerne har ligeledes løbende
behov for at kunne følge med i, om en udlænding f.eks. har opbrugt sin uddannelsesret eller har bestået en
danskprøve. I de tilfælde, hvor indberetningerne er ufuldstændige, kan det være vanskeligt for kommunerne
at indhente de nævnte oplysninger.
For de ordinære danskuddannelser har Integrationsministeriet for et par år siden etableret et udtrækssystem,
som kommuner og udbydere kan benytte med henblik på at se, om en person tidligere har modtaget danskundervisning (https://www.e-report.dk/imnuddk). På samme måde vil der for intro-dansk blive etableret et lignende system (jf. notat vedr. indberetning af oplysninger omkring intro-dansk vedlagt Informationsbrev nr.
1/2010). En forudsætning for, at disse systemer kan fungere efter hensigten, er dog, at data indberettes rettidigt. Spørgsmål til det nuværende udtrækssystem samt kode hertil fås ved henvendelse til fuldmægtig Mette Kjærgaard Thomsen (mkt@inm.dk).

Implementering af anbefalinger fra arbejdsgruppen
På baggrund af drøftelserne fremkom arbejdsgruppen med en række anbefalinger, hvoraf hovedparten af
anbefalingerne er blevet implementeret i løbet af 1. halvår 2010. Ministeriet har løbende orienteret udbyderne, når anbefalinger fra arbejdsgruppen er blevet implementeret. Derudover har ministeriet deltaget i en konference om tilsyn på danskuddannelsesområdet for de tilsynsførende kommuner, hvor dele af rapporten også blev præsenteret.
I det følgende gives en kort beskrivelse af anbefaling 2-6 samt anbefaling 11, som ministeriet pt. har implementeret med henblik på at sikre, at indberetning af statistiske oplysninger fra udbyderne af danskuddannelse vedr. de ordinære danskuddannelser til ministeriet sker rettidigt.

Anbefaling 2:

Bedre oplysning til de tilsynsførende kommuner omkring status for indberetning
af data fra udbyder til ministeriet.

Initiativ:

Ministeriet har på http://www.e-report.dk/inm/ oprettet en dynamisk oversigt,
hvor kommuner og udbydere kan se hvilke udbydere, som er bagud med statistikindberetningerne til Integrationsministeriet. Spørgsmål til oversigten samt
kode hertil fås ved henvendelse til fuldmægtig Mette Kjærgaard Thomsen
(mkt@inm.dk).
Derudover skal ministeriet opfordre de tilsynsførende kommuner samt udbyderne til at sikre, at udbyderne af danskuddannelse løbende opdaterer kontaktoplysningerne på kontaktpersonen i kommunen, således at kommunens
kontaktperson også modtager fejlrapporter i forbindelse med statistikindberetningerne på de ordinære danskuddannelser.

Anbefaling 3:

Udbyderne tilbydes bistand til indberetning af data fra en ekstern konsulent.

Initiativ:

Ministeriet har ansat en ekstern konsulent i perioden fra 1. august 2010 til og
med 31. december 2010, som skal hjælpe udbyderne med indberetning af oplysninger på de ordinære danskuddannelser og intro-dansk.

Anbefaling 4:

For at tydeliggøre konsekvenserne ved manglende indberetning af data, anbefaler arbejdsgruppen, at ministeriet fremover udarbejder de årlige aktivitetsrapporter, selvom alle udbydere ikke har indberettet godkendte data for et helt år.

Initiativ:

Ministeriet offentliggjorde i marts 2010 aktivitetsrapporten for 2007 og 2008,
selvom der manglede data for en enkelt udbyder. Rapporten for 2009 forventes
offentliggjort i sensommeren 2010.

Anbefaling 5:

For at give udbydere og kommuner et bedre overblik over, hvad indberetningerne anvendes til, foreslår arbejdsgruppen, at de medarbejdere i ministeriet,
som er ansvarlige for aktivitetsdata på danskuddannelsesområdet, deltager i
forskellige fora for at orientere om status for indberetning af data, de seneste
aktivitetsdata på danskuddannelsesområdet samt analyser på danskuddannelsesområdet.

Initiativ:

Ministeriet deltog i marts 2010 i en KL-konference om tilsyn for de tilsynsførende kommuner med et oplæg omkring statistikindberetningerne. Ministeriet deltager desuden gerne i andre sammenhænge, hvis der er ønske herom.

Anbefaling 6:

Arbejdsgruppen foreslår, at mulighederne for at samle oplysninger om medbragt uddannelse fremover alene foretages af Danmarks Statistik overvejes
nærmere.

Side 2

Initiativ:

Udbyderne af danskuddannelse har fra udgangen af april 2010 ikke længere
skullet indberette oplysninger om kursisternes medbragte uddannelse til Integrationsministeriet.

Anbefaling 11:

For at sikre en bedre og mere effektiv tilpasning af de administrative systemer,
som skal ske i løbet af første halvår 2010 efter vedtagelsen af forslag til lov om
ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., forslås, at arbejdsgruppen indkaldes efter behov i forbindelse med dette arbejde.

Initiativ:

Arbejdsgruppen vedr. statiskindberetninger er blevet inddraget i forbindelse
med udviklingen af et system til indberetning af intro-dansk.

Ministeriet vil i løbet af 2010 og 2011 arbejde videre med nogle af de øvrige anbefalinger fra arbejdsgruppen.
Rapporten fra arbejdsgruppen kan ses på: http://www.nyidanmark.dk/NR/rdonlyres/05454303-1480-4CF8A479-BBE411F145B0/0/rapport_statistik_aktivitet_udbydere_danskuddannelse_2009.pdf.
Eventuelle spørgsmål kan rettes til fuldmægtig Mette Kjærgaard Thomsen (mkt@inm.dk).
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