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Integrationsministeriets informationsbrev
til kommunalbestyrelser og udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge

Reviderede bekendtgørelser på danskuddannelsesområdet
Integrationsministeren har udsendt en revideret bekendtgørelse nr. 781 af 29. juni 2011 om prøver inden for
danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. samt en revideret bekendtgørelse nr. 779 af 29. juni 2011 om
danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.
Bekendtgørelserne er at finde i Retsinformations database via følgende links:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=137988
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=137966
De reviderede bekendtgørelser er en opfølgning på vedtagelsen af lov nr. 462 den 18. maj 2011 (lov om
ændring af danskuddannelsesloven og forskellige andre love). Loven træder i kraft den 1. juli 2011 og bemyndiger bl.a. integrationsministeren til at fastsætte nærmere regler om, hvem som er prøveberettiget ved
prøve i dansk samt at fastsætte regler om, at omprøve og ombedømmelse i forbindelse med klage over afgørelser i forbindelse med prøver kan medføre en lavere karakter.
Nedenfor er gennemgået de væsentligste ændringer af de to bekendtgørelser:

Bekendtgørelse om prøver inden for danskuddannelse til voksne udlændinge
Uanmeldte tilsynsbesøg ved danskprøverne
Det fastsættes i bekendtgørelsens § 1, stk. 8, at Integrationsministeriet kan aflægge tilsynsbesøg hos de
prøveafholdende udbydere uanmeldt. Hidtil er tilsynsbesøgene sket efter aftale med udbyderen.
Hermed bliver retstilstanden den samme for danskprøverne, som det er tilfældet for indfødsretsprøven og
medborgerskabsprøven, hvor tilsyn sker uanmeldt.
Udvidelse af kredsen af prøveberettigede
Det fastsættes i bekendtgørelsens § 2, at enhver udlænding, der ønsker at aflægge en danskprøve, er prøveberettiget. Bestemmelsen udmønter således den nye bemyndigelsesbestemmelse i danskuddannelsesloven, som giver mulighed for, at personer på turistvisum mv. fremover vil kunne aflægge danskprøver på lige
fod med herboende udlændinge og EU-grænsependlere.

I forlængelse heraf er indsat en tilføjelse i bekendtgørelsen § 7, stk. 2, nr. 3, hvorefter et pas indsat en visumsticker til et Schengenland er gangbar legitimation i forbindelse med danskprøverne.
Baggrunden herfor er et ønske om at imødekomme prøvedeltagere, som kommer til landet for at tage prøverne på visum, og derfor ikke er i besiddelse af anden relevant legitimation, jf. § 7, stk. 2, nr. 3. Tilføjelsen
vil således betyde, at denne gruppe undgår at ansøge ministeriet særskilt om dispensation til benyttelse af
anden legitimation, jf. § 7, stk. 3.
Det bemærkes, at udlændinge, som aflægger prøven på turistvisum m.v., med den nye bestemmelse alene
får mulighed for at aflægge de relevante prøver, hvorimod de ikke opnår ret til danskuddannelse i øvrigt. Det
skal endvidere bemærkes, at en udlænding, der f. eks. i forbindelse med en ansøgning om ægtefællesammenføring har bestået en prøve i dansk, og som efterfølgende meddeles opholdstilladelse, skal tilbydes
danskuddannelse efter reglerne i danskuddannelsesloven.
Behandling af klager over bedømmelse af prøver
På baggrund af den nye hjemmelsbestemmelse i danskuddannelsesloven, hvorefter ombedømmelse af en
prøve i forbindelse med klager over en afgørelse fremover også kan medføre en lavere karakter, er bekendtgørelsens kapitel 10 (klager) blevet omskrevet, således at kapitlet udmønter den nye bemyndigelsesbestemmelse.
Der er således i kapitlet indsat bestemmelser om, at omprøve og ombedømmelse af en prøve i forbindelse
med klager fremover kan resultere i en lavere, en højere eller en fastholdelse af den givne karakter. I forlængelse heraf er fastsat regler om, at klageren ved såvel tilbud om ombedømmelse som ved tilbud om omprøve skal orienteres, at en omprøve kan resultere i en lavere karakter end den påklagede.
Bestemmelserne i kapitlet er i øvrigt udmøntet på en sådan måde, at det understreges, at de almindelige
forvaltningsretlige principper finder anvendelse. Baggrunden herfor er, at en klager gennem sin klage kan
risikere at blive stillet ringere end før afgivelse af klagen.
Kapitlet er desuden søgt omskrevet en smule for at lette anvendelsen af reglerne.

Bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.
Henvisning til ét modul på danskuddannelsen ad gangen
Det præciseres i bekendtgørelsens § 7, stk. 1, at kommunalbestyrelsen henviser til ét modul på danskuddannelserne ad gangen. Samtidig præciseres det, at kommunernes procedurer omkring henvisningen ikke
må føre til utilsigtede brud i kursistens uddannelsesforløb. Bestemmelsen er i overensstemmelse med gældende ret, men der har i praksis vist sig usikkerhed om forholdet i kommunernes administration, hvorfor
præcisering findes hensigtsmæssig.
Baggrunden for, at der skal sker en særskilt henvisning til hvert modul, er som hidtil, at kommunalbestyrelsen løbende skal påse, at kursisten fortsat opfylder betingelserne for at modtage danskuddannelse, at vedkommende fortsat har bopæl i den relevante kommune, og at den pågældende fortsat skal henvises efter de
samme bestemmelser - f.eks. om den pågældende fortsat er omfattet af et integrationsprogram mv.

Side 2

Private udbydere af danskuddannelse omfattes af forvaltningsloven og offentlighedsloven
Det fastsættes i bekendtgørelsens § 12, stk. 4, at reglerne i forvaltningsloven og lov om offentlighed i forvaltningen også gælder i forhold til de opgaver, som udbyderen af danskuddannelse udfører i medfør af driftsaftalen. Denne bestemmelse citerer direkte danskuddannelseslovens § 10, stk. 4.
Bestemmelsen betyder, at en privat udbyder, som indgår driftsaftale om danskuddannelse med en kommunalbestyrelse, er omfattet af reglerne i forvaltningsloven og offentlighedsloven i forhold til de opgaver, som
udføres i medfør af driftsaftalen.
Den private udbyder skal således i forhold til de opgaver, som varetages som følge af driftsaftalen med
kommunalbestyrelsen, overholde de regler, som er fastsat i de to love. Dette betyder bl.a., at den private udbyder er underlagt reglerne om notatpligt, aktindsigt, partshøring og begrundelse, ligesom reglerne i forvaltningslovens kapitel 8 om tavshedspligt m.v. finder anvendelse. Det indebærer endvidere, at offentligheden
gives adgang til at søge om bl.a. aktindsigt efter offentlighedslovens regler.
For så vidt angår den virksomhed, som den private udbyder herudover varetager – f.eks. sprogkurser til
selvstuderende – er denne ikke omfattet af de to love, medmindre andet fremgår af anden lovgivning.
Bestemmelsen sikrer borgerne en ensartet retstilstand, uanset om danskuddannelsen i deres bopælskommune varetages af en offentlig sprogskole eller en privat udbyder.
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