Trepartsaftalen om arbejdsmarkedsintegration
- Udmøntning af uddannelsesinitiativerne: Integrationsuddannelsen og AMUbranchepakker
Integrationsuddannelsen
Fakta:
Lov og bekendtgørelse om Integrationsuddannelsens trådte i kraft pr. 1. juli 2016.
Ordningen udløber pr. 30. juni 2019.
Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) administrerer uddannelsen. Informationer og
blanketter til brug for uddannelsen, som fremgår af SIRI’s hjemmeside.

Målgruppe
Flygtninge og familiesammenførte i alderen 18 og 40 år, med folkeregisteradresse i Danmark i under fem år
og ikke tidligere har afsluttet IGU.



Ansatte på ordinære vilkår kan ikke begynde en igu på samme virksomhed.
En flygtning eller familiesammenført, der er tilknyttet en virksomhed via en støttet
beskæftigelsesordning (virksomhedspraktik eller løntilskudsjob) kan godt tage igu på samme
virksomhed.

Struktur
Integrationsuddannelsen (igu) varer 24 måneder, heri indgår 20 ugers skoleundervisning.



Praktik skal udgøre mindst 25 timer om ugen i gennemsnit i løbet af de 24 måneder.
Undervisningen skal vare 20 uger á 37 timer og tilrettelægges i moduler, der kan opdeles på dag
eller undervisningstimer.
Opgørelse af undervisning: Faktor 1 for AMU, omregningsfaktor 2 for al anden undervisning.
AMU skal altid indgå som del af de 20 ugers undervisning
Omfanget af AMU afhænger af en bestået danskprøve:
Bestået prøve i Dansk 1 eller 2 eller 3
Øvrige udlændinge

AMU - mindst 8 uger af 20 ugers undervisning
AMU - et element i de 20 ugers undervisning

De 20 ugers undervisning kan sammensattes af:
AMU, FVU, OBU, AVU, Hf-enkeltfag og danskuddannelse til voksne udlændinge (Dansk 1,2,3).
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Aftale om uddannelsen
 Virksomhed og udlænding indgår aftale om en praktikstilling.
 Virksomhed og udlænding aftaler undervisningsplan.
 Virksomheden udsteder bevis for uddannelsen.
Skabeloner til aftaler og bevis findes på hjemmesiden www.uibm.dk og skal indberettes elektronisk af
virksomheden til SIRI.

Udgifter til undervisning
Skoleundervisning er fritaget for deltagerbetaling og finansieres af centrale midler.
AMU indberettes til MBUL, som opgør udgifterne til UIBM. UIBM overvåger udgifterne til igu, da der er et
loft. Sekretariatet søger yderligere information om dette udgiftsloft.

Administration af AMU i igu
Uddannelsesinstitutionen skal også have en kopi af aftalen om uddannelsen, da der er fritagelse for
deltagerbetaling til de mulige uddannelser.
Information fra STIL:
Hvis en IGU-elev skal deltage i AMU-kurser, vil det ikke være muligt at angive ved tilmeldingen på
EfterUddannelse.dk, at der er tale om en IGU-elev.
Hvis virksomheden ønsker at tilmelde digitalt via EfterUddannelse.dk, kan virksomheden tilmelde IGUeleven som ordinær AMU-kursist, og derefter gøre skolen opmærksom på, at der er tale om en IGU-elev.
Skolen skal sørge for at indhente kopi af IGU-aftalen og sætte korrekt kursist-/betalingsstatus og
tilskudsmærkekombination i EASY-A.
Bemærk at tilmeldingen på EfterUddannelse.dk vil stå som en ordinær tilmelding med alm.
deltagerbetaling. Dvs. deltagerprisen vil ikke stå som gratis, og det vil være muligt at oprette en VEUansøgning, selvom IGU-eleven ikke er berettiget til VEU-godtgørelse.
EfterUddannelse.dk vil senere blive tilpasset, så det kan angives på tilmeldingen, at der er tale om en IGUelev, deltagelsen vil blive vist som gratis og man vil ikke kunne oprette en VEU-ansøgning.
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AMU-branchepakker
Fakta:
AMU-udbydere fik i juni tilsendt materiale om AMU-branchepakker, hvor ministeriet opfordrer skolerne til
at gå i gang med at sammensætte AMU-branchepakker for flygtninge til det lokale arbejdsmarked og gå i
dialog med jobcentre, virksomhedsnetværk m.m.
Ministeriet har også iværksat informationsindsats til kommunerne vedr. anvendelse af AMUbranchepakker i integrationsindsatsen
I materialet indgik en minivejledning til AMU-udbyderne om mulighederne for at sammensætte
branchepakker af ordinære AMU-kurser, de særlige AMU-tilbud til to- sprogede og dansk-kurserne på
sprogcentrene.
VEU-centrene er tildelt opgaver i forbindelse med AMU-branchepakkerne:


Tovholdere ved afklaring, beskrivelse og sammensætning af AMU-branchepakker i koordinering
med de lokale og regionale aktører
 Udbygning af dialogen med kommunerne om mulighederne i AMU-branchepakkerne
VEU-centrene er tildelt ressourcer, hvor restbeløbet på ca. 2,5 mio. fra VEU-centrenes bonuspulje for 2015
er fordelt i forhold til antal flygtninge fordelt i de respektive geografier.

24. august 2016
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