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Undervisningsministeriet. København, den 12. april 2019.

a Undervisningsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til følgende dispositioner som led i
udmøntningen af midler afsat til intensive danskkurser målrettet grønlandske studerende (᾽turbo-
dansk᾽), jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november
2018:
– Overførsel af 2,0 mio. kr. i 2019 fra § 20.42.11.30. Tilskud til intensivt danskkursus til §

20.89.01.25. Tilskud til intensivt danskkursus (ny underkonto)
– Overførsel af 1,0 mio. kr. i 2019 fra § 20.42.11.30. Tilskud til intensivt danskkursus til §

20.98.41. Tilskud til deltagere på intensivt danskkursus (ny hovedkonto)
– Optagelse af tekstanmærkning på sidstnævnte konto til at yde økonomisk tilskud i form af et legat

til de grønlandske unge, der deltager i det intensive danskkursus i Danmark umiddelbart inden
studiestart på en videregående uddannelse.

Udgiften på i alt 3,0 mio. kr. i 2019 finansieres af de på finanslovens opførte midler til formålet
under § 20.42.11. Gymnasial supplering.

b Der er på finansloven for 2019 afsat 3,0 mio. kr. årligt i 2019-2022 til etablering af et intensivt forløb
i dansk sprog målrettet grønlandske unge, som starter på en videregående uddannelse i Danmark
(”turbodansk”).

Turbodansk skal bidrage til at opkvalificere danskkundskaberne hos de grønlandske unge, som kom-
mer til Danmark for at tage en videregående uddannelse og skal således understøtte disse unges mu-
ligheder for at gennemføre uddannelsen. Turbodansk skal kunne gennemføres umiddelbart forud for
studiestart, dvs. hen over sommeren.

Overførsel af bevilling til § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv.

Bevillingen til initiativet er afsat på en særskilt underkonto under § 20.42.11. Gymnasial supplering.
Blandt andet fordi turbodansk er et frivilligt tilbud og ikke et krav for at kunne søge om optagelse på
en konkret videregående uddannelse, er det ikke muligt at etablere "turbodansk" som gymnasial sup-
plering i henhold til lov om gymnasiale uddannelser.
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Samtidig vurderes det, at udgifterne ikke kan afholdes på en selvejebevilling, idet midlerne udmøntes
til en privat eller offentlig leverandør via et udbud. Derfor anmoder Undervisningsministeriet om til-
slutning til, at bevillingen til afviklingen af de intensive danskkurser overføres til en ny underkonto
under § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv.

Overførsel af bevilling til § 20.98.41. Tilskud til deltagere på intensivt danskkursus

Undervisningsministeriet anmoder derudover om, at der af bevillingen afsættes i alt 1,0 mio. kr. til
etablering af en legatordning til deltagerne på det intensive danskkursus. Via legatordningen kan del-
tagerne søge om et økonomisk tilskud til hel eller delvis dækning af personlige udgifter til fx logi,
kost mv. i den måned, hvor de følger det intensive danskkursus i Danmark, inden de optages på en
SU-berettigende uddannelse. Bevillingen på 1,0 mio. kr. overføres til en nyoprettet hovedkonto §
20.98.41. Tilskud til deltagere på intensivt danskkursus.

Muligheden for at yde økonomisk tilskud i form af et legat til hel eller delvis dækning af deltagernes
personlige udgifter i måneden forud for studiestart vurderes afgørende for, at initiativet i praksis vil
blive realiseret som forudsat. Deltagelse i forløbene vil efter de gældende regler ikke kunne give ad-
gang til ordinær SU.

Deltagerne vil skulle søge om at modtage legatet, der foreslås udbetalt bagudrettet. Udbetaling forud-
sætter, at deltagernes fremmøde og deltagelse i forbindelse med undervisningen i Danmark er be-
kræftet af udbyderen. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet vil stå for sagsbehandlingen af ansøg-
ningerne og udbetalingen af legatmidlerne.

Der kan tildeles legater på maksimalt 6.000 kr. pr. deltager. Inden for rammen på 1,0 mio. kr. vil 160
personer (ca. svarende til den forudsatte årlige målgruppe) kunne få udbetalt legatet. Hvis der mod
forventning skulle være flere, der søger og lever op til kriterierne, nedjusteres legaterne tilsvarende,
så rammen på 1 mio. kr. ikke overskrides.

Dispositionerne på forslag til lov om tillægsbevilling i finansåret specificeres således:

§ 20.42.11. Gymnasial supplering (Selvejebevilling)
30. Tilskud til intensivt danskkursus

46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud -3,0 mio. kr.
§ 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. (Reservationsbevilling)

30. Tilskud til intensivt dansk kursus (ny underkonto)
22. Andre ordinære driftsomkostninger 2,0 mio. kr.

§ 20.98.41. Tilskud til deltagere på intensivt danskkursus (Reservationsbevilling) (Ny konto)
10. Tilskud til deltagere på intensivt danskkursus

44. Tilskud til personer 1,0 mio. kr.

Etablering af materiel hjemmel til at fastsætte regler for tilskud til deltagere

Udbetaling af legater til deltagere på de intensive danskkurser kræver optag af ny tekstanmærkning
på den nye hovedkonto § 20.98.41. Tilskud til deltagere på intensivt danskkursus, som bemyndiger
undervisningsministeren til at fastsætte nærmere regler for udbetaling af tilskud til grønlandske stu-
derende, der deltager i intensivt danskkursus umiddelbart forud for studiestart.
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Bevillingsændringerne i 2020-2022 og den tilknyttede tekstanmærkning søges indarbejdet på finans-
lovsforslaget for 2020.

c Aktstykket forelægges Finansudvalget med henblik på at udmønte bevillingen i indeværende finans-
år, således at det intensive danskkursus kan etableres fra sommeren 2019.

e Under henvisning til ovenstående anmodes om tilslutning til, at der fra § 20.42.11.30. Tilskud til in-
tensivt danskkursus overføres 2,0 mio. kr. til § 20.89.01.25. Tilskud til intensivt danskkursus (ny un-
derkonto) og 1,0 mio. kr. til § 20.98.41. Tilskud til deltagere på intensivt danskkursus (ny hovedkon-
to), således at der på forslag til lov om tillægsbevilling for 2019 opføres følgende:

§ 20.42.11. Gymnasial supplering (Selvejebevilling) -3,0

§ 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. (ny underkonto) (Reservati-
onsbevilling)

2,0

§ 20.98.41. Tilskud til deltagere på intensivt danskkursus (ny konto) (Reser-
vationsbevilling)

1,0

Der anmodes samtidig om tilslutning til, at der på forslag til lov om tillægsbevilling for 2019 optages
følgende tekstanmærkning under § 20. Undervisningsministeriet:

Materielle bestemmelser:

»Nr. 226. ad 20.98.41.

Undervisningsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for udbetalingen af tilskud til
grønlandske studerende, der deltager i intensive danskkurser (᾽turbodansk᾽) umiddelbart forud for
studiestart i Danmark, herunder ansøgningsprocedure, betingelser for modtagelse af tilskud, tilskud-
dets størrelse, udbetaling af tilskud samt fordelingen af tilskud, herunder tilpasning af tilskuddets
størrelse, såfremt der er flere ansøgere end forventet, så rammen på 1,0 mio. kr. ikke overskrides.«

f Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 12. april 2019

MERETE RIISAGER

/ Olivia Harbsmeier

Til Finansudvalget.
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