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Under henvisning til Folketingets Udlændinge-, Integrations- og 

Boligudvalgs brev af 6. juli 2015 følger hermed udlændinge-, 

integrations- og boligministerens endelige svar på spørgsmål nr. 4 

(L 2). 

 

 

 

Spørgsmål nr. 4: 

 

”Ministeren bedes kommentere henvendelse af 2. juli 2015 fra 

Amnesty International, jf. L 2 - bilag 2.” 

 

Svar: 

 

Henvendelsen fra Amnesty International omhandler i hovedtræk 

lovforslagets todelte formål: At gøre det mindre attraktivt at søge asyl 

i Danmark og at give nyankomne flygtninge og udlændinge et større 

incitament til at arbejde og blive integreret i det danske samfund.  

 

For så vidt angår den første del af formålet, fremgår det af 

regeringsgrundlaget, at regeringen som en sine første handlinger har 

fremsat lovforslag med henblik på at gøre det mindre attraktivt at søge 

asyl i Danmark. 

 

Det er regeringens vurdering, at en nedsættelse af ydelsesniveauet vil 

medvirke til at gøre det mindre attraktivt at søge asyl i Danmark.  

 

Som nævnt ønsker regeringen også at give nyankomne flygtninge og 

udlændinge et større incitament til at arbejde og blive integreret i det 

danske samfund. Det er således regeringens opfattelse, at det 

forholdsvise høje niveau for sociale ydelser til flygtninge og 

udlændinge i sig selv udgør en barriere for bedre 

arbejdsmarkedstilknytning og en mere vellykket integration.  

 

Samtidig ønsker regeringen, at nyankomne udlændinge skal have en 

positiv tilskyndelse til så hurtigt som muligt at lære dansk for dermed 

at forbedre mulighederne for tilknytning til arbejdsmarkedet. 

Lovforslaget indeholder derfor forslag om, at modtagere af 

integrationsydelse efter ansøgning skal have ret til et tillæg på op til 
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1.500 kr. pr. måned, når de har bestået danskprøve mindst på niveau 

med prøve i Dansk 2 eller FVU-læsning trin 2. 

 

Herudover finder regeringen det rimeligt, at udlændinge, der kommer 

til Danmark og ikke har været del af eller bidraget til det danske 

samfund, ikke fra starten nyder godt af danske velfærdsgoder i fuldt 

omfang. Når det så er sagt, ønsker regeringen, at alle med lovligt 

ophold i Danmark tilbydes rimelige forhold. Modtagere af 

integrationsydelsen vil således også kunne være berettigede til at 

modtage visse øvrige offentlige ydelser, der typisk vil være 

behovsbestemte, og som vil supplere integrationsydelsen.  
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