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NYHEDSOVERBLIK

Lukning: Regeringen ned-
lægger pensionskommis-
sionen, som SR-regeringen
i 2014 bad se på problemer
for pensionister uden egen
opsparing, oplyser skatte-
minister Karsten Lauritzen
(V).

Han har drøftet sagen
med økonomiprofessor
Torben M. Andersen, som
er formand for kommissio-
nen. De er blevet enige
om, at det er bedst at ind-
stille kommissionens ar-
bejde, oplyser Karsten Lau-
ritzen i en pressemeddelel-
se.

I efteråret 2016 skulle
pensionskommissionen
fremlægge sin rapport om
problemer for pensionister
uden egen pension, som
mister offentlige ydelser,
når de får privat pension.

Regeringen har bedt
kommissionen afslutte en
rapport inden nytår om
pension for pensionister
nu og i fremtiden.

Kommissionen nedlæg-

ges, fordi regeringen i for-
året 2016 gennemfører en
pensionsreform, som skal
begrænse gruppen af folk
uden egen pension.

»Jeg har stor respekt for
kommissionsmedlemmer-
nes faglighed. Men sagen
er, at kommissionen blev
nedsat af den tidligere re-
gering, mens vi nu har en
anden regering med andre
mål og en anden tidsplan
for sit arbejde,« siger Kar-
sten Lauritzen.

Professor Torben M. An-
dersen erkender, at ram-
merne for kommissionen
er ændret væsentligt med
den ny regering.

»Vi anerkender fuldt ud,
at det er regeringen, der
sætter rammerne for det
videre arbejde. Det er vores
vurdering, at det arbejde,
der nu udestår med den
beskrivende rapport, fint
kan varetages af de rele-
vante ministerier,« siger
økonomiprofessoren.

/ritzau/

Regeringen vil have 
nye øjne på pension

Vold: Trods billeder fra 
videoovervågning er det
efter to og en halv måned
ikke lykkedes Københavns
Politi at finde frem til de
mænd, som angiveligt
overfaldt digteren Yahya
Hassan på et diskotek. »Vi
kan ikke identificere ger-
ningsmændene og har ind-
stillet efterforskningen,« 
siger Charlotte Møgelhøj,
der er anklager i Køben-

havns Politi. Overfaldet på
den kontroversielle digter
fandt ifølge Yahya Hassans
anmeldelse sted natten til
den 18. april på diskotek
Sunday i Lille Kongens-
gade i København. I febru-
ar sidste år endte en bytur i
Aarhus også i en konfron-
tation, der siden resultere-
de i en dom for vold til
den kontroversielle digter.

/ritzau/

Efterforskning af overfald indstillet

Broforbindelse: Først hed det 2018, så hed det 2020 – og
nu melder transportminister Hans Chr. Schmidt (V) ud,
at vi først kan forvente, at den faste forbindelse over Fe-
mern Bælt er klar til brug i 2024. Det skriver Dagbladet
Ringsted. Udmeldingen kommer ovenpå et møde med
forligskredsen bag Femern-forbindelsen. Et møde, Hans
Chr. Schmidt indkaldte til, da det på hans første arbejds-
dag som transportminister stod klart, at EU-Kommissio-
nen kun stod klar med halvdelen af den forventede fi-
nansiering af tunnelprojektet. At en indvielse i 2020 ikke
var helt realistisk, var ingen hemmelighed. Det forudsat-
te nemlig blandt andet, at de store udbud på selve bygge-
riet var gennemført og underskrevet i 2014. Netop de
store udbud er netop nu ved at blive genforhandlet. 

Minister udskyder Femern

Jeg er meget bevæget. 
Det er så stort. Jeg har 
altid skullet kæmpe lidt

mere for tingene end mange
andre.

Pia Kjærsgaard (DF), om sit nye hverv som Folketingets 
formand – til Ritzau

Onsdag formiddag præsenterede regeringens nye udlændinge- og integrationsminister, Inger Støjberg (V), en aftale om en lavere ydelse til 
bl.a. flygtninge, der kommer til Danmark. Fredag blev lovforslaget, der udmønter aftalen, så sendt til Folketinget. Foto: Anthon Unger/Polfoto

D
et skal ikke længere
være muligt for nytil-
komne flygtninge og
familiesammenførte

at holde fem ugers ferie om
året, mens de modtager of-
fentlig forsørgelse.

Det fremgår af bemærk-
ningerne til det lovforslag,
som regeringens udlændin-
ge- og integrationsminister,
Inger Støjberg (V), fredag
fremsatte, og som Folketin-
get senere samme dag første-
behandlede.

I lovforslagets bemærknin-
ger hedder det på side 10:

»Integrationsydelsesmod-
tagere vil ikke blive omfattet
af reglerne om ret til ferie for
uddannelses- og kontant-
hjælpsmodtagere.«

I dag får flygtninge, der har
fået asyl, og som er fordelt ud
i kommunerne, udbetalt det
samme som alle andre uden
arbejde eller ret til dagpenge
– nemlig kontanthjælp eller
alternativt uddannelses-
hjælp, hvis de er under 30 år.
Og personer, der modtager
netop disse ydelser, har i dag
efter 12 måneder på offentlig
forsørgelse ret til fem ugers
ferie om året.

Fremover skal flygtninge –
efter aftale med samtlige par-

tier i blå blok – sættes på en
lavere såkaldt integrations-
ydelse. For dem vil regerin-
gen fjerne retten til ferie.

»Når man lige er kommet
til Danmark, så mener jeg
ikke, at der bør være ret til
ferie. Jeg mener ikke, at det er
rimeligt, at det første, man
skal, er at gå på ferie,« siger
Inger Støjberg.

Ingen ferie koster millioner
Det er personer, der ikke har
opholdt sig i Danmark i de se-
neste syv af otte år, der frem-
over skal på integrations-
ydelsen, der er på SU-niveau.
Her vil en enlig over 30 år
f.eks. gå fra en kontanthjælp
på 10.849 kr. om måneden
før skat til en integrations-
ydelse på 5.945 kr. om måne-
den ligeledes før skat.

Dertil kommer det mang-
lende krav på ferie.

»Den tidligere regering ud-
videde retten for danskere på
kontanthjælp til at afholde
ferie fra fire til fem uger. Det
stemte vi i Venstre imod. Og
det her er så en yderligere
stramning fra vores hånd.
Det ville jo virke underligt, at
personer, der er flygtet, skulle
rejse på ferie i deres hjem-
lande,« fortsætter Støjberg.

I første udkast til lovfor-
slaget fra embedsværket stod
personer på den nye integra-

tionsydelse til at beholde ret-
ten til samme ferie som per-
soner på kontanthjælp. Sy-
stemet betragter nemlig den
nye integrationsydelse som
en »parallel« ydelse til kon-
tanthjælpen.

Det ændrede regeringen
dog inden oversendelsen af
lovforslaget til Folketinget.

Af lovforslaget fremgår det
yderligere, at en afskaffelse af
retten til ferie koster både sta-
ten og kommunerne penge. I
de perioder, hvor modtagere
af integrationsydelsen ikke
kan holde ferie, skal de nem-
lig tilbydes forskellige aktive-

ringstilbud og danskunder-
visning. Regeringen vurde-
rer, at det samlet vil koste
10,4 mio. kr. om året at af-
skaffe retten til ferie, når det
er fuldt indfaset.

Ny underklasse på vej
I den røde blok var der fredag
bred modstand mod regerin-
gens »straksopstramninger«,
da integrationsydelsen, nye
optjeningskrav til børne-
check og pension blev debat-
teret i folketingssalen.

Ifølge politisk ordfører Jo-
hanne Schmidt-Nielsen (EL)
vil den lavere integrations-
ydelse ikke virke efter hensig-
ten, og afskaffelse af ret til
ferie savner god begrundelse:

»Det betyder, at flygtninge
skal stå til rådighed for akti-
vering og nyttejob nonstop
året rundt. Arbejdsløse – uan-
set om der er tale om danske-
re eller mennesker, der er
flygtet hertil – har naturligvis
lige som alle os andre behov
for et pusterum en gang imel-
lem. Igen bliver børnene de
store tabere.«

De Radikales udlændinge-
ordfører, Zenia Stampe, kriti-
serer også i stærke vendinger
regeringen:

»Det er trist, at de gør livet
mere surt for herboende ud-
lændinge. Vi får en helt ny og
stor underklasse.«

Venstre-regeringen fjerner
flygtninges krav på ferie
Stramning: Retten til fem ugers ferie om året bliver afskaffet for udlændinge,
der kommer til Danmark. Men alle har brug for et »pusterum«, lyder kritikken.
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FLYGTNINGE

Integrationsydelse
N Regeringen fremsatte 
fredag et forslag om en ny 
integrationsydelse.
N Personer, der ikke har boet i
Danmark i syv af de seneste 
otte år, skal på integrations-
ydelse i stedet for kontant-
hjælp.
N Ydelsen er lavere end kon-
tanthjælp, men på SU-niveau.
N Hidtil har alle efter 12 
måneder på kontanthjælp
haft ret til fem ugers ferie.
N Fremover vil alle på den 
nye integrationsydelse miste
denne ret.


