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Udkast til høringssvar fra Det Nationale Integrationsråd  

Forslag til lov om ændring af lov om integrationsgrunduddannelse (igu) og lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag  

 

Det Nationale Integrationsråd er positivt stemt over for lovforslaget. Integrationsuddannelsen (igu) er et vigtigt 

redskab til at få flygtninge og udlændinge i beskæftigelse og deraf give dem mulighed for at blive en integreret del 

samfundet. Et af fokuspunkterne da rådet præsenterede sine anbefalinger omkring kvinder i beskæftigelse, var at 

der skete en udvidelse af igu-ordningen og en styrkelse af de integrationsrettede indsatser. 

 

Igu’en giver nyttige kvalifikationer, der giver adgang til arbejdsmarkedet 

Igu-forløbet er et vigtigt skridt på vejen til det danske arbejdsmarked, hvor flygtninge opnår relevante kvalifikationer 

igennem både relevant praktisk erfaring samt uddannelse og opkvalificering. Rådet påskønner derfor både 

forlængelsen af ordningen, samt at personer med opholdstilladelse meddelt efter lov om midlertidig 

opholdstilladelse til personer, der i Afghanistan har bistået danske myndigheder m.v., vil være omfattet af igu. I 

forbindelse med L43 understregede rådet netop det positive i at tage ansvar for de personer, som har bidraget til 

den danske indsats i Afghanistan.  

 

Rådet påskønner lige så, at flygtninge fra krigen i Ukraine får adgang til igu med tillægsaftalen til trepartsaftalen og 

særloven om disse personer.  

 

En udvidelse af målgruppen, der får tilbudt igu-forløb 

Lovforslaget er rettet mod personer i aldersgruppen 18-38 år. Rådet mener, at målgruppen for igu-forløbet generelt 

set bør udvides, så det også gælder ældre udlændinge. Det er helt centralt, at ældre både kvinder og mænd får alle 

de relevante muligheder for at komme ud og bidrage til arbejdsmarkedet, og her kan igu’en også bidrage.  

 

 

Med venlig hilsen 
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