Udfordringer, indsatser og resultater – IGU mv
Beskæftigelsespolitisk konference i Aalborg, RAR Nordjylland
den 9. marts 2017

v. kontorchef Nanna Larsen

Integrationsudfordringen
 Flygtningesituationen sætter den kommunale integrationsopgave under pres
 Ca. 11.000 flygtninge fik opholdstilladelse i 2015, og 7500 flygtninge fik
opholdstilladelse i 2016. Det vurderes, at der vil blive givet opholdstilladelse til
8500 flygtninge i 2017. Hertil kommer familiesammenførte
 Nyankomne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge har en lav
beskæftigelsesfrekvens
 24 pct. af flygtninge og familiesammenførte til flygtninge (i alderen 25-64 år) er
i beskæftigelse efter tre år i Danmark (2014).
 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.

Integrationsudfordringen
Beskæftigelsesfrekvens efter 1, 3 og 5 års ophold blandt 18‐64‐
årige flygtninge og familiesammenførte til flygtninge omfattet
af integrationsprogrammet, (ultimo november) 2012‐2014, pct.

Beskæftigelsesfrekvens efter 5 års ophold for 18‐64‐årige
flygtninge og familiesammenførte til flygtninge omfattet af
integrationsprogrammet, fordelt på kommuner, (ultimo
november) 2014, pct.
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Anm.: De medtagne familiesammenførte til flygtninge har opholdstilladelse efter
udlændingelovens § 9.
Kilde: Udlændinge‐ og Integrationsministeriets udlændingedatabase, IMINT04A.

Anm.: De medtagne familiesammenførte til flygtninge har opholdstilladelse efter
udlændingelovens § 9. Antallet af kommuner, der falder inden for hvert interval, er angivet i
parentes.
Kilde: Danmarks Statistik.

Nyankomne flygtninge og
familiesammenførte
Bestand af 18‐64‐årige flygtninge og familiesammenførte til
flygtninge omfattet af integrationsprogrammet, fordelt på
opholdsgrundlag, 1. januar 2010‐ 1. oktober 2016, antal

Bestand af 18‐64‐årige flygtninge og familiesammenførte til
flygtninge omfattet af integrationsprogrammet, fordelt på
kommuner, 1. oktober 2016, antal
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Anm.: Omfatter kun flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, der er omfattet af integrationsprogrammet, dvs. er indvandret inden for 5 år fra opgørelsestidspunktet. De medtagne
familiesammenførte til flygtninge har opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9. Data for hvert kvartal i 2016 er foreløbige.
Kilde: Udlændinge‐ og Integrationsministeriets udlændingedatabase, IMINT01A og IMINT01K.

Integrationsudfordringen

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

Regeringens ambition
Hver anden flygtning skal i arbejde…
 Det kræver godt samarbejde mellem virksomheder, kommuner,
lønmodtagere, sprogcentre, frivillige og alle andre involverede
 Alle parter skal have de bedste rammer for at bidrage til en vellykket
integration
 Det skal være nemt for virksomhederne at deltage i indsatsen

Regeringens ambition
• Danskundervisning er et vigtigt element i vejen til arbejdsmarkedet, men
det er ikke et mål i sig selv.
• Danskuddannelsen skal sigte mod at fremme udlændinges integration på
arbejdsmarkedet, og i videst muligt omfang tilpasses virksomhedernes
behov.

Integrationsreform mv.
• Styrkede muligheder for boligplacering
• Bedre rammer for den kommunale integrationsindsats
• Tidlig indsats
• Styrket beskæftigelsesindsats
• Øget brug af medbragte kompetencer
• Erhvervsrettet danskuddannelse
• Fokuseret finansiering
• Bedre rammer for virksomheder til at ansætte flygtninge
• Lavere ydelser
• Refusionsreformen

Jobparathed
Andel jobparate blandt 16‐64‐årige integrations‐
ydelsesmodtagere omfattet af integrationsprogrammet,
september 2015‐januar 2017, pct.

Andel jobparate 16‐64‐årige integrations‐ydelsesmodtagere
omfattet af integrationsprogrammet, fordelt på kommuner,
januar 2017, pct.
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Anm.: Pga. efterregistreringer vil data for især den seneste måned være undervurderet. Antallet af kommuner, der falder inden for hvert interval, er angivet i parentes.
Anm.: *Data opgøres ikke for de kommuner, hvor den givne befolkningsgruppe er under 10 personer.
Kilde: Jobindsats.dk.

RAR Nordjylland ift. hele landet
Andel jobparate blandt 16‐64‐årige integrations‐
ydelsesmodtagere omfattet af integrationsprogrammet, pct.
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Beskæftigelsesrettede tilbud
Andel af 16‐64‐årige integrationsydelsesmodtagere omfattet
af integrationsprogrammet i de beskæftigelses‐rettede tilbud,
september 2015‐januar2016, pct.

Andel af 16‐64‐årige integrationsydelsesmodtagere omfattet af
integrationsprogrammet, som er i virksomhedsrettet aktivering,
fordelt på kommuner, januar 2017, pct.
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Anm.: Integrationsydelsen blev indtil 1. juli 2016 givet til nytilkomne, der ikke har været i landet i
mindst 7 år ud af de seneste 8 år. Fra 1. juli 2016 bliver integrationsydelsen givet til alle, der ikke
opfylder dette krav. Andelen er beregnet på grundlag af antal berørte personer. Vejledning og
opkvalificering omfatter ikke danskuddannelse. Pga. efterregistreringer vil data for især den seneste
måned være undervurderet. Fra 1. september 2015 til 31. december 2015 er der ikke data om
integrationsydelse for Herning Kommune.
Kilde: Jobindsats.dk.

Anm.: Andelen er beregnet på grundlag af antal berørte personer. Vejledning og opkvalificering
og nytteindsats indgår ikke i virksomhedsrettet aktivering. Pga. efterregistreringer vil data for
især den seneste måned være undervurderet. Fra 1. september 2015 til 31. december 2015 er
der ikke data om integrationsydelse for Herning Kommune.
Anm.: *Data opgøres ikke for de kommuner, hvor den givne befolkningsgruppe er under 10
personer.
Kilde: Jobindsats.dk.

RAR Nordjylland ift. hele landet
Andel af 16‐64‐årige integrationsydelsesmodtagere omfattet af
integrationsprogrammet, som er i virksomhedsrettet aktivering,
pct.
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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

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
• Alle undervisningstimer ganges med faktor 2 bortset fra AMU
• Skoleundervisning i de 20 uger er fritaget for deltagerbetaling.

Integrationsgrunduddannelse
Registrerede IGU‐forløb, juli 2016‐februar 2017, antal
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Anm.: Pga. efterregistreringer vil data for især den seneste måned være undervurderet.
Kilde: Styrelsen for International Rekruttering og Integration.
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Integrationsgrunduddannelse
IGU‐målgruppe ‐ 18‐39‐årige flygtninge og familiesammenførte
til flygtninge, som har opholdt sig i Danmark i mindre end fem
år og som er på offentlig forsørgelse, fordelt på kommune, per
30. september 2016, antal

Kilde: Kilde: Udlændinge‐ og Integrationsministeriets egne beregninger på baggrund af
registerdata fra Danmarks Statistik.

Registrerede IGU‐forløb, fordelt på bopælskommune, februar
2017

Anm.: Pga. efterregistreringer vil data for især den seneste måned være undervurderet.
Kilde: Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

Film om IGU
https://vimeo.com/publico/review/201854648/2027f103c1

