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Høring over forslag til lov om ændring af lov om integrationsgrunduddannelse (igu) 
(Udvidelse af målgruppen m.v. for integrationsgrunduddannelsen) 

Udlændinge- og Integrationsministeriet har den 5. februar 2021 sendt udkast til lovforslag lov 
om ændring af lov om integrationsgrunduddannelse (igu) (Udvidelse af målgruppen m.v. for 
integrationsgrunduddannelsen) i høring med frist for bemærkninger den 12. februar 2021. 

Generelt er DRC Dansk Flygtningehjælp positiv overfor integrationsgrunduddannelsen og ser 
lovforslagets indhold som en styrkelse af igu-ordningen.  

Lovforslaget indebærer en udvidelse af målgruppen, da opholdsbetingelsen udvides fra 5 år 
til 10 år.  DRC Dansk Flygtningehjælp finder det positivt, at flere flygtninge og 
familiesammenførte til flygtninge får mulighed for at få en integrationsgrunduddannelse. 

Det fremgår af lovforslaget og Aftalen om justeringer af igu-ordningen fra december 2020, at 
det er vigtigt, at igu-forløbet indebærer en egentlig opkvalificering af igu-ansatte. Det er en 
målsætning, som DRC Dansk Flygtningehjælp deler. Vi mener derfor, det er positivt, at 
uddannelsesforløbet hæves fra 20 uger til 23 uger.  Der skal dog langt mere til end 23 ugers 
uddannelse i form af danskundervisning, uddannelsesforberedende undervisning eller faglige 
kompetencegivende kurser for, at der kan tales om en egentlig opkvalificering, som 
virksomhederne efterspørger. Sprog og uddannelse har som bekendt stor betydning for 
integrationen og er et væsentligt fundament for at opnå og fastholde beskæftigelse på kort 
og lang sigt.  

DRC Dansk Flygtningehjælp finder det positivt, at lovforslaget indebærer en styrkelse af den 
nuværende sprogmakker-ordning, hvor igu-ansatte har mulighed for at få tilknyttet en 
sprogmakker i forbindelse med ansættelse på virksomheden. Det er til gavn for både den igu-
ansatte, kollegaerne og virksomheden og skaber en bedre mulighed for at varetage 
arbejdsopgaverne.  

DRC Dansk Flygtningehjælp savner en nærmere begrundelse for, at igu ikke skal være en 
mulighed for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge over 40 år. Fra starten har igu 
været tænkt som en trædesten til ordinær og varig beskæftigelse, en styrkelse af igu-ansattes 
faglige, sproglige og sociale kompetencer samt en styrkelse af deres kendskab til 
arbejdsmarkedet og muligheder for uddannelse i Danmark. Målsætningen og behovet for 
denne opkvalificering er mindst lige så aktuelt for personer, der er kommet til Danmark i en 
højere alder. Vi foreslår derfor, at ordningen udvides til personer over 40 år. 

Afslutningsvis foreslår vi, at hele integrationsgrunduddannelsen kan tælle med i 
beskæftigelseskravet ved ansøgning om permanent opholdstilladelse, da det for flere kan 
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have afgørende betydning for deres motivation for at deltage i en 
integrationsgrunduddannelse.  

 

Med venlig hilsen 

 

 

Charlotte Slente 

Generalsekretær 

DRC Dansk Flygtningehjælp 


