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Transport-, Bygnings- og Boligudvalget har i brev af d. 2. november stillet mig 

følgende spørgsmål vedrørende L 38 – Forslag til lov om ændring af lov om 

almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov om leje. (Nye kriterier 

for udsatte boligområder og ghettoområder, initiativer til udvikling eller afvik-

ling af ghettoområder, skærpelse af anvisnings- og udlejningsregler, ophævelse 

af lejekontrakt på grund af kriminalitet m.v.), som jeg hermed skal besvare. 

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Rasmus Helveg Pedersen (RV). 

Spørgsmål nr. 31: 

Er det korrekt, at der i opgørelsen af kriteriet for andelen af beboere med en 

grundskoleuddannelse ses bort fra alle indsamlede oplysninger vedrørende 

indvandreres medbragte uddannelse, og at dette regneprincip har den betyd-

ning, at boligområder med mange indvandrere automatisk vil få en høj andel 

med alene en grundskoleuddannelse, medmindre, de har taget en ny uddannel-

se i Danmark eller har fået godkendt deres uddannelse i Danmark? 

Svar: 

Det er korrekt, at uddannelsesdata renses for alle selvrapporterede og skønne-

de data, så der kun medregnes uddannelser, som er taget eller godkendt i 

Danmark. Hensynet er, at kriteriet skal vise, om beboerne besidder en uddan-

nelse, der er anerkendt og kan bruges til at få et arbejde eller en (videre-) ud-

dannelse i det danske samfund.  

Da der i opgørelsen over indvandreres medbragte uddannelse indgår selvrap-

porterede og også skønnede data, som kan dække over uddannelser, der ikke 

kan godkendes i Danmark, vurderes opdateringen at være misvisende i forhold 

til kriteriets primære hensyn.  

Det er endvidere korrekt, at beboere, der har en medbragt uddannelse, som 

ikke kan godkendes i Danmark, vil indgå i opgørelsen som kun havende en 

grundskoleuddannelse.  
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