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Høring vedrørende udkast til lovforslag om integrations-
grunduddannelse (IGU)  

 
Ministeriet har den 13.april 2016 sendt ovennævnte lovforslag i hø-
ring med frist for bemærkninger den 19.april 2016. 
 
Dansk Flygtningehjælp skal indledende beklage den uhyre korte 
tidsfrist. 

 
På baggrund af den korte tidsfrist har Dansk Flygtningehjælp ikke 
fundet det muligt at gå i dybden med det foreliggende lovudkast, 
men vil ud fra organisationens mandat og faglige erfaringer i opga-
vevaretagelse på integrationsområdet give følgende bemærkninger 
til lovudkastet. Bemærkningerne fokuserer på, hvorledes der kan 
skabes bedst mulige forudsætninger for, at der etableres vellykke-
de integrationsgrunduddannelser.  

 
1. Generelle bemærkninger 
Dansk Flygtningehjælp er overordnet positiv over for det foreslåede 
lovforslag om integrationsgrunduddannelse (IGU). Vi støtter inten-
tionen om at sikre uddannelse og opkvalificering som middel til at 
skabe flere og bedre muligheder for, at nyankomne flygtninge får 
fodfæste på det danske arbejdsmarked. Efter vores vurdering kræ-
ver realiseringen af initiativet imidlertid, at det understøttes og led-
sages af yderligere tiltag. 
 
De følgende bemærkninger drejer sig derfor primært om forudsæt-
ninger for, at både virksomheder og flygtninge kan få gavn af den 
nye uddannelsesordning.  
 
2. Virksomhedens opgave i forhold til IGU 
Det foreslås i lovforslaget, at indgåelse og udformning af en inte-
grationsuddannelse aftales direkte mellem virksomheden og flygt-
ningen. 
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Det er Dansk Flygtningehjælps erfaring gennem vores mangeårige 
samarbejde med virksomheder fra vidt forskellige brancher og er-
hverv, at der ved indgåelsen af sådanne virksomhedsaftaler med 
nyankomne flygtninge, er stor efterspørgsel fra virksomhederne om 
at få hjælp, støtte og service i form af integrationsfaglig know-how 
til dette arbejde.  

 
Virksomhederne efterspørger hjælp til at finde det rette match mel-
lem virksomhed og flygtning, så flygtningens kompetencer og kvali-
fikationer, såvel formelle som uformelle, matcher til virksomhedens 
behov. Dette kan være en meget ressourcekrævende opgave at 
løfte for virksomhederne. 
 
I forbindelse med de daglige relationer på arbejdspladsen har 
mange virksomheder desuden spørgsmål og udfordringer af ad-
færdsmæssig, praktisk eller sproglig karakter. 
 
Virksomheder oplever herudover, at kontakten til de offentlige 
myndigheder, herunder f.eks. jobcentrene, kan være en udfordring, 
hvilket kan forventes at afholde særligt små og mellemstore virk-
somheder fra at tilbyde et IGU-forløb.  
 
Dansk Flygtningehjælp opfordrer derfor til, at virksomhederne tilby-
des den nødvendige integrationsfaglige hjælp, støtte og service 
ved indgåelsen og realiseringen af aftaler om integrationsgrundud-
dannelsen for at understøtte, at ordningen også bliver tilgængelig 
og overskuelig for de mindre ressourcestærke virksomheder.  
 
3. Uddannelsesdelen af IGU 
Det foreslås, at IGU-forløbet skal indeholde 20 ugers uddannelse, 
herunder både danskuddannelse og anden opkvalificering. 
 
Dansk Flygtningehjælp vil i forhold til danskdelen af skoleundervis-
ningen gerne fremhæve, at flygtninges deltagelse i IGU ikke må stå 
alene hverken i forhold til at sikre flygtninges ret til danskuddannel-
se eller i forhold til at sikre tilstrækkelige danskkundskaber til et va-
rigt fodfæste på arbejdsmarkedet og aktiv deltagelse i samfundsli-
vet i øvrigt. Gode og brede danskkundskaber er samtidig en forud-
sætning for, at flygtninge kan opnå basale rettigheder i form af 
permanent opholdstilladelse og dansk indfødsret. 
 
Ligesom det gælder i forhold til alle øvrige integrationsinitiativer bør 
det også i IGU-sammenhæng være et selvstændigt mål, at dansk-
undervisningen så vidt muligt sammentænkes med og integreres i 
tilbuddets øvrige aktiviteter. 
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Det er i den forbindelse vigtigt, at danskdelen af skoleundervisnin-
gen som angivet i lovbemærkningerne (side 18 i lovudkastet) fore-
går efter lov om danskuddannelse. Dermed vil danskdelen i IGU-
forløbet også kunne passes ind i et længerevarende samlet  
danskuddannelsesforløb.  

 
 
 
 
Med venlig hilsen 

 
Andreas Kamm, generalsekretær 
Dansk Flygtningehjælp 
E-mail: andreas.kamm@drc.dk  Direkte telefon: 33735130 
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