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Tema: Forsøg med ansættelse af IGU-elever i Social- og ældreområdet

1.000 kr. 2020 2021 2022 2023
Elevløn pr. år (20 elever)(40 uger) 1.620 1.620
Skoleydelse 405 405
- refusion af skoleydelse* -405 -405
-sparede udgifter til 
integrationsydelse** -1.410 -1.410
- Hjemtagelse af resultattilskud -210 -210
I alt 0 0 0 0
*Skoleydelsen er dækket af 100 procent refusion
**afhænger af den enkelte borgers alder, civilstand og forsørgerstatus – her beregnet til 70.500 
kr. pr. person

Resume:
Ansættelse af 20 IGU-elever på Social- og sundhedsområdet. Elevlønnen finansieres via 
sparede udgifter til integrationsydelse samt resultattilskud.

Sagsfremstilling:
I forbindelse med budgetforliget for 2019 blev der lavet et forsøg, hvor Ældreområdet og 
Jobcenter Svendborg samarbejder med SOSU Fyn om et særligt IGU-forløb for 20 
borgere af anden etnisk herkomst. 

IGU står for integrationsgrunduddannelse, som er et særligt 2 årigt uddannelsesforløb, 
hvor deltagerne skifter mellem arbejde i ældreområdet samt 20 ugers AMU uddannelse 
på SOSU-skolen. Det lykkedes at få uddannelsesforløbet flyttet fra Odense til Svendborg, 
hvilket har vist sig at være en væsentlig årsag til at det er lykkedes at fastholde eleverne 
(aktuelt er 17 af de 20 oprindelige borgere fortsat i gang). 

Jobcentret og Ældreområdet arbejder i det nuværende projekt sammen for at sikre en 
god udslusning efter endt IGU-forløb, så eleverne enten går i uddannelse eller opnår 
beskæftigelse. Udvalget vil blive orienteret om resultaterne heraf.

Uddannelsesforløbet er sidestillet med ordinært arbejde, og deltagerne opnår derfor de 
samme rettidigheder som andre ordinært ansatte, herunder dagpengeret.

Det foreslås, at der afsøges om et tilsvarende forløb kan laves på f.eks. døgninstitutioner 
under socialområdet. 

Det foreslås, at der afsættes budget til, at der etableres et forløb for 20 elever i et IGU 
forløb, der tilknyttes institutioner i hhv. Social- og ældreområdet. Da uddannelsen varer 
2 år, afsættes budget i 2020 og 2021.

Kommunen har mulighed for at hjemtage resultattilskud, hvis en IGU-elev har været i 
ansættelse i mindst 6 måneder. Tilskuddet afhænger af, hvor længe det er siden 
kommunen overtog integrationsansvaret. Hvis resultattilskuddet kan hentes i år 1-3 
udgør beløbet 80.000 kr. og i år 4-5 udgør beløbet 53.000 kr. 

Påvirkning på andre områder: 
IGU-eleverne vil skulle ansættes i institutioner, der hører under Social- og 
Sundhedsudvalget. Det er samtidig en mulighed for at rekruttere til et fag, hvor det kan 
være svært at skaffe arbejdskraft nok. 
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Økonomi: 
Elevlønnen til IGU-eleverne skal afholdes af Social- og Sundhedsudvalget. Udgifterne 
hertil kan finansieres af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i form af færre udgifter 
til integrationsydelse samt hjemtagelse af resultattilskud. 

Integrationsydelse afhænger af alder, civilstand og forsørgerstatus og udgør ml. 2.616-
12.143 kr./md. 

Det forventes, at resultattilskud kan dække forskellen mellem elevløn og 
integrationsydelse. Hvis det i praksis viser sig, at der ikke kan hjemtages nok tilskud, 
rejses der er særskilt sag om finansiering.

Alternativ med højere aflønning af IGU-elever

* 

1.000 kr. 2020 2021 2022 2023
Elevløn pr. år (20 elever)(40 uger) 2.207 2.207
Skoleydelse 405 405- fratrukket refusion af 
skoleydelse* -405 -405
-sparede udgifter til 
integrationsydelse** -1.410 -1.410
- Hjemtagelse af resultattilskud -297 -297
I alt 500 500 0 0

Skoleydelsen er dækket af 100 procent refusion
**afhænger af den enkelte borgers alder, civilstand og forsørgerstatus – her beregnet som 70.500 
kr. pr. person

IGU-elever aflønnes efter de samme takster som EGU-elever, hvilket er lavere end den 
almindelige elevaflønning.

EGU-taksterne er fastlagt i de enkelte overenskomster og varierer for forskellige 
faggrupper. Overenskomsterne fastlægger minimumslønnen, det er op til den enkelte 
arbejdsgiver at fastlægge løn herudover.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har bedt om en beregning på hvad en højere 
aflønning vil betyde.

En IGU-elev løn er 8.777 kr./md.
En SOSU-hjælper-elevløn er 11.956 kr./md.

Økonomi: 

I det alternative forslag, hvor eleverne får en løn der svarer til en SOSU-hjælper elev, vil 
resultattilskuddene ikke kunne dække forskellen. Der vil her være behov for at finde en 
anden finansiering.

Begge forslag vil øge udgifterne og presse servicerammen svarende til udgiften til 
elevlønningerne. Mindreudgifterne til integrationsydelse og resultattilskuddene hører 
under overførselsudgifterne.
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