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Bonus for at ansætte udsatte unge 

Erik Bjørn Møller | 26. april 2016 kl. 5:00 | 

INCITAMENT: Ny rapport slår fast, at erhvervsgrunduddannelsen (egu) er ”et effek-

tivt tilbud for de unge i restgruppen,” og nu er der bonus på vej til virksomheder, der 

ansætter de udsatte unge i praktik. 

 

Ligesom virksomheder, der ansætter flygtninge i integrationsuddannelser, skal have en kontant 

bonus på 40.000 kroner, skal virksomheder, der ansætter udsatte unge fra erhvervsgrunduddan-

nelsen (egu), også belønnes på samme måde. 

Virksomhederne vil modtage en bonus på 20.000 kroner efter at have haft en egu-elev i praktik i 

seks måneder og yderligere 20.000 kroner ved afslutningen af forløbet. 

Det lægger regeringen, LO og DA op til som endnu et element i trepartsaftalen, der blev indgået 

tidligere på foråret. 

Samme vilkår som flygtninge 

Aftalen kom i hus efter, at Socialdemokraternes formand, Mette Frederiksen, for nylig opfordrede 

til, at der skal være ens vilkår for flygtninge i integrationsuddannelsen og udsatte danske unge, 

som erhvervsgrunduddannelsen henvender sig til. 

”Integration er vigtig – men den må ikke ske på bekostning af andre udsatte grupper. Derfor skal 

det her selvfølgelig laves om,” sagde Mette Frederiksen til Jyllands-Posten. 

Det synspunkt stod Socialdemokraterne ikke alene med. I sit høringssvar til regeringens lovforslag 

om integrationsuddannelsen, opfordrer blandt andre også Håndværksrådet til at udvide flygtninge-

bonussen til også at omfatte udsatte, danske egu-elever. 

”Imidlertid vil vi gerne foreslå, at man samtidig med indførelse af integrationsuddannelsen indfører 

en bonus til de virksomheder, der har egu-elever. Da integrationsuddannelsen på en lang række 

parametre er parallel til egu, vil det give økonomisk mening for virksomhederne også på bonusde-

len at indføre en direkte parallel til egu,” lyder det fra Håndværksrådet. 

http://www.altinget.dk/uddannelse/forfatter.aspx?id=4814
http://www.altinget.dk/uddannelse/forfatter.aspx?id=4814
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"Det eneste, der giver mening" 

Chefkonsulent Heike Hoffmann i Håndværksrådet hilser det derfor særdeles velkomment, at tre-

parsaftalen nu udvides: 

”Det er en god idé – ja, det eneste, der giver mening. Når man ansætter flygtninge – eller andre 

grupper – på egu-lignende vilkår, er det vigtigt at sikre, at alle typer af egu-aftaler udløser en bo-

nus. Men det forudsætter naturligvis, at bonussen finansieres af statslige midler ligesom bonussen 

til flygtninge,” siger Heike Hoffmann. 

Stort set samtidig med beslutningen om bonus for egu-eleverne afslørede en ny undersøgelse fra 

Rådet for Ungdomsuddannelse (RUU), at egu er et effektivt tilbud for de unge i den såkaldte rest-

gruppe, der af sociale eller faglige årsager ikke er kommet i gang med en ungdomsuddannelse. 

En positiv historie 

En gennemført egu øger nemlig sandsynligheden for at komme i beskæftigelse eller uddannelse, 

og sandsynligheden for at ende på kontanthjælp reduceres markant. Og selv et afbrudt egu-forløb 

viser sig ofte at være en positiv historie – fordi en stor del af de afbrudte forløb på egu skyldes, at 

eleverne starter på en erhvervsuddannelse. 

”Flere unge skal have en erhvervsuddannelse. I dag er hver femte ung ikke kommet videre i ud-

dannelsessystemet syv år efter, at de har afsluttet folkeskolen. Det skal vi gøre bedre. Egu kan 

være en muligheden for de unge, der har behov for en uddannelse, som er indrettet til den enkelte 

elev, og hvor virksomhedspraktikken er central,” lyder det fra undervisningsminister Ellen Trane 

Nørby (V). 

København vil ansætte egu-elever 

Også Københavns Kommune satser nu på en ekstraordinær indsats, der skal hjælpe flere egu-

elever til at få praktik. I dag får kun hver syvende af kommunens egu-elever praktik i private virk-

somheder, og derfor har kommunen afsat 19,7 millioner kroner til at finansiere, at hundrede unge i 

år kan starte i kommunal praktik som for eksempel pædagogmedhjælper eller gartner. 

Initiativet skyldes ifølge overborgmester Frank Jensen (S), at kommunen ”føler et socialt ansvar 

for, at de unge, der har det sværest, får en uddannelse.” 

Kommunen kan dog ikke forvente en statslige bonus på 40.000 kroner om året for at ansætte en 

egu-elev i praktik. Den nye bonus omfatter kun private virksomheder, meddeler Beskæftigelsesmi-

nisteriet. 

 

Fra Altinget 


