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Integrationsministeriets informationsbrev
til kommunalbestyrelser og udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge

Ændring af danskuddannelsesloven. Ikrafttrædelsestidspunkter
m.v.
Folketinget vedtog den 17. december 2009 forslag til lov om ændring af lov om
danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. (Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning m.v.). Lovforslag nr. 64. Loven har endnu ikke fået nummer og dato.
Loven træder i kraft den 1. januar 2010, dog med visse undtagelser. Desuden er der
i ændringslovens § 2 en række overgangsbestemmelser.
Nedenfor er der kort redegjort for hovedindholdet af ændringerne, hvornår disse
træder i kraft, og hvornår bekendtgørelser udstedt i henhold til loven ventes udsendt.
1. Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning (intro-dansk), jf. lovens § 16 b
Som supplement til det ordinære danskuddannelsestilbud tilbydes et kursus på 250
timers arbejdsmarkedsrettet danskundervisning til arbejdstagere, der har ordinær
beskæftigelse, fast, lovligt ophold og ret til at arbejde her i landet.
Bestemmelsen om intro-dansk træder i kraft den 1. juli 2010. Udkast til uddannelsesbekendtgørelse indeholdende nærmere regler om intro-dansk ventes sendt i høring ultimo februar 2010.
2. Afskaffelse af vejledende modultakster, jf. lovens § 13, stk. 3
De vejledende modultakster på finansloven afskaffes. Udbyder og kommunalbestyrelse aftaler herefter selv modultaksternes størrelse.
Ændringen træder i kraft den 1. januar 2010.
3. Opdeling af modultaksten i to dele, jf. lovens § 13, stk. 3
Modultaksten opdeles i to halvdele, hvor den ene halvdel udbetales ved modulets
påbegyndelse og den halvdel udbetales, når kursisten har bestået den modultest
eller den danskprøve, der afslutter undervisningen på det pågældende modul.
Ændringen træder i kraft den 1. juli 2010.
Det kan i øvrigt oplyses, at det fremgår af ændringslovens § 2, stk. 5, at driftsaftaler,
som er indgået mellem en kommunalbestyrelse og en udbyder af danskuddannelse

før lovens ikrafttræden, senest inden udgangen af 2014 skal være i overensstemmelse med lovens § 13, stk. 3, 2. og 3. pkt., (dvs. opdelingen af modultaksterne).
Det betyder, at hvis en eksisterende driftsaftale f.eks. ophører 1. januar 2012, er det
først fra dette tidspunkt, at bestemmelsen om opdeling af modultaksterne får virkning.
4. Udbud af danskuddannelse inden for kommunens grænser, jf. lovens § 11 a
Ifølge lovens § 11 a skal en udbyder, som har indgået en driftsaftale med en kommune og en kommunal udbyder af danskuddannelse tilbyde danskuddannelse inden
for kommunens grænser. Såfremt udbyderen ønsker at tilbyde danskuddannelse
uden for kommunens grænser, skal kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor undervisningen ønskes tilbudt, godkende, at undervisningen foregår der.
Ændringen træder i kraft den 1. januar 2010.
Dog fremgår det af ændringslovens § 2, stk. 4, at driftsaftaler, som er indgået mellem en kommunalbestyrelse og en udbyder af danskuddannelse før lovens ikrafttræden, og som ikke er i overensstemmelse med lovens § 11 a, bortfalder med udgangen af 2014, medmindre de er udløbet inden.
Det betyder, at bestemmelsen ikke umiddelbart får virkning for eksisterende driftsaftaler, men at alle driftsaftaler, der indgås efter 1. januar 2010, skal være i overensstemmelse med § 11 a. Senest 1. januar 2015 skal alle driftsaftaler være i overensstemmelse med § 11 a.
5. Au pair - personer og udvekslingsstuderende, jf. lovens § 2 b
Personer, der har fået opholdstilladelse som au pair, jf. udlændingelovens § 9 c, stk.
1, får fra 1. januar 2010 alene ret til to modulers danskuddannelse. Bestemmelsen
gælder ikke for EU- og EØS-borgere samt schweiziske borgere, der tager ophold
her i landet som au pair. Denne gruppe er omfattet af det treårige danskuddannelsestilbud.
Kommunalbestyrelsen skal fra 1. januar 2010 ikke længere tilbyde danskuddannelse
til udlændinge, der har fået opholdstilladelse med henblik på at deltage i en grundskoleuddannelse eller en ungdomsuddannelse, herunder en gymnasial uddannelse,
jf. udlændingelovens § 9 c, stk. 1 (udvekslingselever).
Au pair - personer og udvekslingsstuderende, der har påbegyndt danskuddannelse
før 1. januar 2010, har dog ret til at fortsætte deres uddannelsesforløb, dvs. indtil de
har bestået en afsluttende danskprøve, dog højst i tre år efter de har påbegyndt
danskuddannelse, jf. ændringslovens § 2, stk. 3.

6. Kommunernes tilsyn med udbydere, jf. lovens § 11, stk. 2 og 3
Det er nu blevet præciseret i danskuddannelsesloven, at den kommunalbestyrelse,
der har indgået en driftsaftale med en udbyder, og den kommunalbestyrelse, der
selv udbyder danskuddannelse på et kommunalt sprogcenter eller en anden kommunal uddannelsesinstitution, fører tilsyn med udbyderens virksomhed efter danskuddannelsesloven. Integrationsministeren vil fastsætte nærmere regler om indholdet
og udøvelsen af tilsynet, herunder om, at kommunalbestyrelsen hvert tredje år skal
udarbejde en rapport til Integrationsministeriet om udviklingen på området, og om,
hvordan tilsynet har været ført.
Ændringen træder i kraft den 1. januar 2010, og der vil blive fastsat nærmere regler
om tilsynets førelse i uddannelsesbekendtgørelsen, som forventes sendt i høring
ultimo februar 2010.
7. Nærmere regler om EU-grænsependlere, jf. lovens § 2 a, stk. 5
Med lovændringen er der indsat en bestemmelse i lovens § 2 a, stk. 5, der giver integrationsministeren mulighed for at fastsætte nærmere regler om EUgrænsependlere. Regler herom vil blive fastsat i uddannelsesbekendtgørelsen, som
forventes sendt i høring ultimo februar 2010.
8. Bekendtgørelser udstedt i henhold til ændringsloven
Der vil blive udsendt to bekendtgørelser som følgende af ændringen af danskuddannelsesloven:
En bekendtgørelse om ændring af den gældende uddannelsesbekendtgørelse, som foretager enkelte konsekvensændringer som følge af de lovændringer, der træder i kraft den 1. januar 2010, vil blive udsendt i januar 2010.
En uddannelsesbekendtgørelse med nærmere regler om bl.a. intro-dansk,
kommunernes tilsyn med udbydere og om EU-grænsependlere ventes sendt i
høring ultimo februar 2010.

9. Kommende ændringer af danskuddannelsesloven
Danskuddannelsesloven ventes endvidere at blive ændret igen senere i denne folketingssamling som følge af regeringens forenklingsinitiativer.

For mere udførlig omtale af Lovforslag nr. 64 henvises til lovforslaget med bemærkninger, jf. vedhæftede link til Folketingets hjemmeside:
http://www.ft.dk/dokumenter/tingdok.aspx?/samling/20091/lovforslag/L64/som_frems
at.htm
Eventuelle spørgsmål kan rettes til specialkonsulent Jette Lou, e-mail: jel@inm.dk

