Trepartsaftale om videreførelse af integrationsgrunduddannelse (igu)
Arbejde og selvforsørgelse er en helt central del af at bo i Danmark. Derfor er det også helt afgørende, at der
fortsat er fokus på at understøtte en stigning i nytilkomne flygtninge og indvandreres beskæftigelsesfrekvens
til gavn for integrationen og dermed dem selv og det danske samfund.
Et vigtigt element til at lette flygtninge og familiesammenførtes vej mod arbejdsmarkedet er igu-ordningen,
som blev indført i 2016 som en forsøgsordning på baggrund af en trepartsaftale med arbejdsmarkedets parter.
Efterfølgende er ordningen videreført i en ny trepartsaftale frem til 30. juni 2022. Ordningen blev senest
justeret med bl.a. en udvidelse af målgruppen og øget undervisningsomfang ved en aftale af 21. december
2020 mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter.
Det har siden indførelsen af igu-ordningen været ambitionen, at ordningen skal fungere som en trædesten til
beskæftigelse på almindelige arbejdsmarkedsvilkår. Med udvidelsen af igu-ordningen i 2020 var det
målsætningen, at flere fik mulighed for at benytte ordningen. Men COVID-19-tiltagene og et faldende antal
asylansøgere har givetvis medvirket til, at tilgangen til igu-ordningen har været svag i det seneste år. I
modsætning til tidligere er der i dag flere kvinder end mænd, der påbegynder et igu-forløb. Det indikerer, at
ordningen for både mænd og kvinder kan bane den vanskelige vej til ordinært arbejde. Det er derfor også
fortsat vigtigt at understøtte denne udvikling, så flere flygtninge og indvandrere kommer i beskæftigelse.
I perioden 2016-2021 er der i alt registreret 2.742 aftaler om et igu-forløb. Det estimeres, at knap 1 ud af 10
personer, som indgik i igu-målgruppen, er registeret med en aftale om et igu-forløb.
Regeringen og arbejdsmarkedets parter er på den baggrund enige om at videreføre den nuværende igu-ordning,
herunder også sprogmakker-ordningen, i yderligere halvandet år inden for de nuværende rammer frem til den
1. januar 2024.
Parterne er endvidere enige om, at udlændinge mellem 18 år og 39 år med opholdstilladelse efter lov om
midlertidig opholdstilladelse til personer, der i Afghanistan har bistået danske myndigheder m.v., skal være
omfattet af lov om integrationsgrunduddannelse (igu).
Parterne er derudover enige om, at der i forbindelse med videreførelsen af igu-ordningen fortsat skal
gennemføres et målrettet oplysningsarbejde omkring igu-ordningen, så flere får gavn af igu-ordningen.
Regeringen og arbejdsmarkedets parter er endelig enige om, at en videreførelse af igu-ordningen med fordel
kan ses i sammenhæng med foreslåede eller kommende reformtiltag. Parterne er derfor også enige om at
genforhandle igu-ordningen i forlængelse af Reformkommissionens anbefalinger med henblik på at styrke
ordningen samt overgangen fra igu til beskæftigelse eller uddannelse. Det er forventningen, at dette kan ske
snarest muligt efter offentliggørelsen af kommissions anbefalinger og senest i løbet af første halvår af 2023.
Regeringen vil hurtigst muligt søge tilslutning blandt Folketingets partier til at videreføre igu-ordningen og
sikre finansieringen heraf.

