
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beskæftigelsesrettet integration -   
IGU og danskuddannelse 

 

Uddannelsesindsatser for voksne flygtninge,  

d. 8. december 2016, Scandic Copenhagen 

v. Direktør Kasper Højvang Kyed 

 



Integrationsudfordringen 

 Flygtningesituationen sætter den kommunale integrationsopgave under pres 

 Ca. 11.000 flygtninge fik opholdstilladelse i 2015. I år er der til og med oktober 
givet opholdstilladelse til 6.600 flygtninge. Det vurderes, at der vil blive givet 
opholdstilladelse til 8.500 flygtninge i 2017. Hertil kommer familiesammenførte 

 Nyankomne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge har en lav 
beskæftigelsesfrekvens  

 29 pct. af flygtninge og 25 pct. af familiesammenførte til flygtninge (i alderen 
25-64 år) er i beskæftigelse efter tre år i Danmark 

 Lidt over halvdelen af de voksne flygtninge, der kommer til Danmark, har kun 
grundskolen med i bagagen, mens blot 13 pct. har gennemført en 
videregående uddannelse  
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Uddannelsens betydning for integration på arbejdsmarkedet 



Uddannelsens betydning for integration 

• Flygtninge med medbragt uddannelse har lige så svært ved at 
komme i arbejde som flygtninge uden uddannelse 

  

• Til gengæld er de mere tilbøjelige til at genuddanne sig i Danmark, 
og den danske uddannelse får flere flygtninge i job 

 

Kilde: KORA, Juli 2016 



Integrationsreform mv. 

• Bedre rammer for virksomheder til at ansætte flygtninge 

• Styrket beskæftigelsesindsats 

• Styrkede muligheder for boligplacering 

• Bedre rammer for den kommunale integrationsindsats 

• Tidlig indsats 

• Øget brug af medbragte kompetencer 

• Erhvervsrettet danskuddannelse 

• Fokuseret finansiering  

• Lavere ydelser 

• Refusionsreformen  

 



Mere virksomhedsrettet danskuddannelse til 
voksne udlændinge  

• Helt ny aftale fra den 17. november 2016 

• Enklere og mere arbejdsmarkedsrettet danskundervisning - med fokus på 
mundtlige færdigheder  samt tilpasning af modultest 

• Friere rammer for undervisning på virksomheder - Toårigt forsøg, hvor 
store virksomheder kan forestå en del af undervisningen 

• Øget kommunalt ansvar – Den statslige refusion afskaffes 

• Refusionsloftet for udgifter til integrationsprogrammet nedsættes fra 
76.635 kr. til 36.035 kr. pr. helårsperson. 

• Reduktion af frafald - Femårigt klippekort med en effektiv uddannelsesret 
på 3½ år 

• Mere fleksible og relevante lærerkompetencer 



Integrationsgrunduddannelsen (IGU) 

• IGU er en 3-årig forsøgsordning 

• Skal sikre mulighed for arbejde og opkvalificering for flygtninge og 
familiesammenførte til flygtninge, hvis kvalifikationer og produktivitet 
endnu ikke står mål med kravene på det danske arbejdsmarked. 

• IGU er et resultat af trepartsaftalen om arbejdsmarkedsintegration mellem 
regeringen og arbejdsmarkedets parter af 17. marts 2016 

• IGU er et supplement til virksomhedspraktik, løntilskud og opkvalificering, 
men er ikke et tilbud i integrationslovens forstand 

• 40.000 kr. i bonus til virksomheden 

 

 



IGU-målgruppen 
 

• IGU-målgruppen består af 18-39-årige flygtninge og familiesammenførte 
til flygtninge, som har opholdt sig i Danmark i mindre end fem år, og som 
modtager offentlige ydelser (ekskl. studerende) 

• Per 1. januar 2016 var målgruppen på14.960 personer. 64 pct. af dem er 
mænd og 36 pct. er kvinder. 52 pct. er gift 

• Ca. 6 ud af 10 af målgruppen er mellem 18 og 30 år 

• De fleste bor i Region Midtjylland og Region Syddanmark (hhv. 26 pct. og 
25 pct.). Andelen, der bor i Region Hovedstaden, er 15 pct.  

• 55 pct. af målgruppen har været i Danmark i under 1 år, mens 22 pct. af 
målgruppen har ophold sig i landet mellem 2 og 5 år 

 



Hvad indeholder et IGU-forløb? 

• IGU består af en midlertidig ansættelse i et lønnet praktikforløb på en 
virksomhed, og  

• Skoleundervisning med uddannelsesgodtgørelse 

• IGU-forløbet varer 2 år, hvoraf 20 uger er skoleundervisning 

• Skoleundervisningen kan sammensættes af undervisning inden for 
Danskuddannelse, AMU, FVU, AVU og HF-enkeltfag 

• Skoleundervisning i de 20 uger er fritaget for deltagerbetaling 

 

 

 

 

 





• Der er pr. 1. december 
registreret 90 IGU-aftaler hos 
SIRI 

• De fleste IGU-forløb er 
indenfor gartneri, landbrug, 
industri, detail, lager og logistik  

• Stor andel af IGU-forløb hos 
små og mellemstore 
virksomheder 

 

 

 

Status på IGU 



• Hjælp virksomhederne ved at tilrettelægge 
samlede uddannelsesforløb med fokus på 
branchespecifikke kvalifikationer 

• Indgå i samarbejde med jobcentre og 
virksomhederne i området, så 
uddannelsesaktiviteterne koordineres, og 
der sikres en bæredygtig volumen 

• Kend arbejdsmarkedet – Opkvalificering 
målrettet de steder, hvor der er relevante 
jobåbninger 

Hvordan bliver IGU’en en succes? 






