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HALS KOMMUNE
LOV OM INTEGRATION AF UDLÆNDINGE I DK
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April 2004
Ajourført:
3. februar 2005

§ 1 – Lovens formål er gennem en integrationsindsats at,
- bidrage til, at nyankomne udlændinge sikres mulighed for deltagelse på lige fod med andre borgere i samfundets politiske, økonomiske, arbejdsmæssige, sociale, religiøse og kulturelle liv
- bidrage til, at nyankomne udlændinge hurtigt bliver selvforsørgende gennem beskæftigelse, samt
bibringe den enkelte udlænding en forståelse for det danske samfunds grundlæggende værdier og normer
Lov om integration af udlændinge i DK

Sagsbehandler

§12 stk. 1 - Kommunalbestyrelse skal snarest muligt anvise bolig til de flygtninge som udlændingestyrelsen
visiterer til Kommunen.

B

§12 stk. 2 - I ganske særlige tilfælde kan flygtningen efter
aftale med Udlændingestyrelsen forblive indkvarteret på
asylcenter/anden midlertidig indkvartering.

B

§12 stk. 4 - Kommunen skal afholde de udgifter, der er
forbundet med flygtningens flytning til kommunen.

B

Gruppeleder

Bevillingsteam

Afdelingsleder/
Sociale udvalg

Intern instrukser og henvisninger

§12 stk. 5 - Kommunen er forpligtiget til at anvise midlertidigt opholdssted indtil permanent bolig kan anvises.
B
§ 13 - Kommunalbestyrelsen kan erhverve, indrette eller
leje ejendomme i kommunen med henblik på fremtidig
udlejning

I
Afdelingsleder
B
Udvalg

§ 16 stk. 1, 4 -5 - Introduktionsprogrammet skal påbegyndes senest indenfor 1 måned efter at kommunalbestyrelsen har overtaget ansvaret for udlændingen. Introduktionsprogrammet har en varighed på højst 3 år
B

B: Beslutningskompetence

I: Indstillingskompetence

G: Godkendelse af indstilling

O: Orientering
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LOV OM INTEGRATION AF UDLÆNDINGE I DK
Lov om integration af udlændinge i DK

Sagsbehandler

Gruppeleder

§ 16 stk. 2 - Der kan tilbydes Introduktionsprogram til
udlændinge der ikke modtager Introduktionsydelse.

I

B

§ 16 stk. 6 - Mindreårige uledsagede med opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7 eller 9c stk. 3 kan tilbydes
introduktionsprogram jf. stk. 1-4

I

B

I

B
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Bevillingsteam

Afdelingsleder/
Sociale udvalg

Intern instrukser og henvisninger

§16 stk. 7 - Udlændinge, som opfylder betingelserne derfor, kan tilbydes hjælp efter kap. 6 i Lov om aktiv socialpolitik og kap. 13 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats i stedet for Introduktionsprogrammet.
§17 - Introduktionsprogrammet for udlændinge der tilbydes aktivering i medfør af § 23 skal have et omfang på
37 timer ugentligt inklusiv forberedelse.

B

§ 18 - Fortsættelse/overtagelse af introduktionsprogram i
en anden kommune hvis kommunalbestyrelsen godkender at overtage ansvaret for introduktionsprogrammet.
B
Accept af overtagelse fra anden kommune
I
§ 19 stk. 1 - 6 - Udarbejdelse af individuel kontrakt skal
udarbejdes indenfor 1 måned efter overtagelse af integrationsansvaret.

B

§ 19 stk. 7 - Kan der ikke opnås enighed om den individuelle kontrakts indhold, fastsætter kommunen indholdet.

B

B: Beslutningskompetence

I: Indstillingskompetence

B

G: Godkendelse af indstilling

O: Orientering
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Lov om integration af udlændinge i DK

Sagsbehandler

Gruppeleder

§ 20 - Opfølgning på den individuelle kontrakt skal løbende og minimum hver 3. måned foretages udfra gældende retningslinier.

B

§ 21 - Danskuddannelse skal tilbydes udlændinge omfattet af § 16 indenfor 1 måned. Kan dog undlades såfremt
danskkundskaberne skønnes at være tilstrækkelige, eller
når ganske særlige grunde taler herfor.

B

§ 22 - Tilbud om særligt tilrettelagt danskuddannelse kan
gives til udlændinge, der har behov herfor og som er påbegyndt beskæftigelse eller uddannelse.

B

§ 23 stk. 1 - 3 - Der kan gives tilbud om.
- Vejledning og opkvalificering jf. § 23a.
- Virksomhedspraktik jf. § 23b.
- Ansættelse med løntilskud jf. § 23c.

B

§ 23 stk. 4 - Der kan i ganske særlige tilfælde helt eller
delvis undlades at give en udlænding tilbud jf. § 23 stk. 1
- 3.

I

B

§ 23 stk. 5 - Der kan gives tilbud om virksomhedspraktik
jf. § 23b eller ansættelse med løntilskud jf. § 23c til udlændinge der ikke modtager introduktionsydelse. Skal
være tilmeldt AF.

B

O

B: Beslutningskompetence

I: Indstillingskompetence
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Lov om integration af udlændinge i DK

Sagsbehandler

§ 23a - Tilbud kan gives som vejledning - og opkvalificering med henblik på at udvikle faglige, sociale eller
sproglige kompetencer.
Ugepris indtil kr. 3000,-

B

§ 23a - Tilbud kan gives som vejledning - og opkvalificering med henblik på at udvikle faglige, sociale eller
sproglige kompetencer.
Ugepris over kr. 3000,-

I

§ 23b - Tilbud kan gives som virksomhedspraktik med
henblik på at afdække eller optræne faglige, sociale eller
sproglige kompetencer samt for at afklare udlændingens
beskæftigelsesmål.

B

§ 23b stk. 6 - Ved tilbud om virksomhedspraktik modtager udlændingen tillige et beskæftigelsestillæg jf. § 45
stk. 3 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

B

§ 23c - Tilbud om ansættelse med løntilskud med henblik
på oplæring og genoptræning af faglige, sociale eller
sproglige kompetencer.
Se kompetenceplan for Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

B

§ 23d - Støtte til mentorfunktion i forbindelse med tilbud
jf. §§ 23a - c med henblik på at styrke introduktionen til
en arbejdsplads eller en uddannelse.

B

§ 24 – Aktiverings fri periode på 1 mdr. – aktiveringen
må ikke overstiger 11 måneder indenfor en 12 mdr. periode.

B

B: Beslutningskompetence

I: Indstillingskompetence
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B

O
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Lov om integration af udlændinge i DK

Sagsbehandler

Gruppeleder

§ 24a stk. 1 - Tilskud til opkvalificering ved ansættelse
uden løntilskud i situationer hvor opkvalificerings behovet ligger udover hvad virksomheden almindeligvis forudsætter at tilvejebringe - indtil kr. 3000,-

B

§ 24a stk. 1 - Tilskud til opkvalificering ved ansættelse
uden løntilskud i situationer hvor opkvalificerings behovet ligger udover hvad virksomheden almindeligvis forudsætter at tilvejebringe - over kr. 3000,-

I

B

§ 24a stk. 2 - Tilskud til mentorfunktion ved ansættelse
uden løntilskud.

B

O

§ 24a stk. 3 - Hjælpemidler I form af arbejdsredskaber og
mindre arbejdspladsindretninger ved ansættelse uden
løntilskud, hvor det er af afgørende betydning i forhold til
fastholdelse eller opnåelse af ansættelse - indtil kr.
10.000,-

Bevillingsteam

Afdelingsleder/
Sociale udvalg

Intern instrukser og henvisninger

B

§ 24a stk. 3 - Hjælpemidler I form af arbejdsredskaber og
mindre arbejdspladsindretninger ved ansættelse uden
løntilskud, hvor det er af afgørende betydning i forhold til
fastholdelse eller opnåelse af ansættelse - over kr.
10.000,-

I

§ 25 - Betingelser for udbetaling af introduktionsydelse /
starthjælp jf. § 16.
Der henvises til kompetencereglerne i Lov om aktiv socialpolitik.

B

B: Beslutningskompetence
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B
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Lov om integration af udlændinge i DK

Sagsbehandler

Gruppeleder

§ 25 stk. 11- Regler vedrørende særlig ydelse til udlændinge under uddannelse.

I

B

§ 25a - Løbende vurdering af hvorvidt en udlænding udfra rådighedsprincipper fortsat er berettiget til introduktionsydelse, herunder krav om tilmelding til AF, udarbejdelse af CV m.m.

B

§ 27 stk. 3 - Hjælp til udlændinge der er varetægtsfængslet eller indsat til afsoning jf. § 29 stk.2 i Lov om aktiv
socialpolitik.

B

§ 27 stk. 4 - Særlig støtte ved høje boligudgifter jf. § 34 i
Lov om aktiv socialpolitik.

B

§ 27a – Udbetaling af særlig introduktionsydelse jf. § 25a
i Lov om aktiv socialpolitik ved manglende opfyldelse af
betingelserne i § 13b i lov om aktiv socialpolitik

B

§ 28 - Fradrag for indtægter i forbindelse med udbetaling
af hjælp jf. § 30 og § 31 i Lov om aktiv socialpolitik

B

§ 30 - Fradrag i introduktionsydelsen ved udeblivelse fra
introduktionsprogrammet - Ingen dispensationsmuligheder ved ulovligt fravær!

B

§ 31- Ophør af hjælp ved afvisning af en eller flere dele
af introduktionsprogrammet

B

B: Beslutningskompetence

I: Indstillingskompetence
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Lov om integration af udlændinge i DK

Sagsbehandler

Gruppeleder

§ 32 - Beslutning om nedsættelse eller ophør af hjælp,
hvis der mangler godkendelse i forbindelse med en person flytning til anden kommune.

I

B

§33 - Hjælp ved forsørgelsessvigt til udlændinge der efter
§25 stk. 9 ikke er berettiget til introduktionsydelse (hjælp
til rimeligt begrundede udgifter til forsørgelse).

B

§ 34 - Hjælp til udgifter ved deltagelse i introduktionsprogram.
Ved enkeltudgift indtil kr. 5000,- (husk økonomisk beregning)
Ved særlige forløb ugepris indtil 2000,-

B

§ 34 - Hjælp til udgifter ved deltagelse i introduktionsprogram.
Ved enkeltudgift over kr. 5000,- (husk økonomisk beregning)
Ved særlige forløb ugepris over kr. 2000,-

I

§ 35 - Hjælp til rimeligt begrundede enkeltudgifter (social begivenhed) indtil 5.000 kr.

B

§ 35 - Hjælp til rimelig begrundede enkeltudgifter (social
begivenhed) over 5.000 kr.

I

§ 36 - Hjælp til sygebehandling (trangsbestemt) indtil
5.000 kr.

B
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Lov om integration af udlændinge i DK

Sagsbehandler/
Jobkonsulent

Gruppeleder

§ 36 - Hjælp til sygebehandling (trangsbestemt) over
5.000 kr.

I

B

§ 37 stk. 1 - Hjælp til samværsudgifter (trangsbestemt).

B

§ 37 stk. 2 - Hjælp til samværsudgifter. Rejseudgifter til
udlandet (trangsbestemt).

I

B

§ 38 - Hjælp til forsørgelse når forældremyndighedens
indehaver er død

I

B

§ 39 stk.1 - Hjælp til flytning indtil 5.000 kr. jf. stk.3
(trangsbestemt)

B

§ 39 stk.1- Hjælp til flytning over 5.000 kr. jf. stk.3
(trangsbestemt)

I

B

§ 39 stk. 4 - Flytning til udlandet

I

B

§ 41 - Reglerne om tilbagebetaling i kapitel 12 ( § 91 til §
97)i Lov om aktiv socialpolitik finder tilsvarende anvendelse på ydelser udbetalt i medfør af kapitel 5 og 6 (§ 25
til § 39) efter Integrationsloven

B
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Bevillingsteam

Afdelingsleder/
Sociale udvalg

Intern instrukser og henvisninger

§ 42- § 44 - Integrationsråd og Rådet for etniske minoriteter
§ 52 - Udtalelse på anmodning fra Udlændingestyrelsen
om, hvorvidt den enkelte har gennemført det tilbudte introduktionsprogram.

B: Beslutningskompetence

B

I: Indstillingskompetence

G: Godkendelse af indstilling

O: Orientering
Side 8

