Integrationskontrakt
Vedrørende __________________________________ Cpr.nr. _________________
Grundoplysninger ved modtagelsen
Dato for kommunalbestyrelsens overtagelse af integrationsansvaret:
Tidspunkt for påbegyndelse af introduktionsforløb:

I. Opholdsoplysninger m.v.
Er omfattet af integrationsloven som:
A. Flygtning m.v., jf. integrationslovens § 54
B. Familiesammenført til en flygtning m.v., jf. integrationslovens § 55
C. Familiesammenført til andre, jf. integrationslovens § 56

II. Familiemæssige og sociale forhold
Civilstand:
Evt. ægtefælles eller samlevers beskæftigelse:
Børn:
Børnepasning:
Forhold vedrørende familiens situation, der kan have betydning for
introduktionsprogrammet:

III. Forudsætninger
Uddannelsesbaggrund:
– Grunduddannelse (folkeskole, ungdomsuddannelse):
– Erhvervsuddannelse (faglig eller videregående uddannelse):
Erhvervserfaring:
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Andre kompetencer (eksempelvis sprog):

IV. Helbredsmæssige og andre forhold, der kan have betydning for
introduktionsprogrammet
Aktuel helbredstilstand:

Er der igangsat/aftalt behandling, hvis behov herfor:

Evt. andre forhold af betydning for introduktionsprogrammet:

V. Kommunen tilbyder ikke deltagelse i danskuddannelse, jf.
integrationslovens § 21, stk. 3.
Begrundelse:

VI. Kommunen giver ikke tilbud om vejledning og opkvalificering,
virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud, jf. integrationslovens
§ 23, stk. 4.
Begrundelse:

Indsats efter integrationsloven

VII. Målsætning om beskæftigelse eller uddannelse
Overordnet mål:

Delmål:

VIII. Introduktionsprogrammet
Programmets indhold:
– Det kommende halve år:
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– Det kommende år:
– På længere sigt:

De aftalte aktiviteters nærmere indhold:
– Danskuddannelse (1, 2 eller 3):

Modul (1-6):

– Aktive tilbud:
– Behov for kompetenceafklaring:

IX. Opfølgning
Der følges op på indholdet af denne integrationskontrakt senest den ___________
Der skal følges op på integrationskontrakten løbende efter behov og mindst hver
tredje måned, indtil målene for kontrakten er opfyldt.
Integrationskontrakten skal revideres, hvis der sker ændringer af betydning for det
tilbudte introduktionsprogram, herunder hvis det viser sig, at deltagerens
kompetencer ikke har været tilstrækkeligt afklaret, hvis deltageren ikke har haft
mulighed for at opfylde integrationskontrakten, eller hvis arbejdsmarkedets behov
ændrer sig.

X. Manglende opfyldelse af integrationskontrakten
Opfylder kommunalbestyrelsen ikke sin del af integrationskontrakten, kan
kommunalbestyrelsens manglende opfyldelse påklages til det sociale nævn, jf.
integrationslovens § 53, stk. 2.
Opfylder en deltager, som modtager introduktionsydelse, ikke eller delvist ikke
integrationskontrakten ved at afvise at tage imod arbejde eller ved uden rimelig
grund at afvise deltagelse i eller at udeblive fra en eller flere dele af det tilbudte
introduktionsprogram, skal kommunalbestyrelsen træffe beslutning om
nedsættelse eller ophør af deltagerens introduktionsydelse i overensstemmelse
med integrationslovens §§ 30 og 31.
Opfylder en deltager, som ikke modtager introduktionsydelse, ikke de aftalte mål
for den pågældendes danskuddannelse i integrationskontrakten, kan dette medføre
udelukkelse fra deltagelse i undervisningen, jf. § 11, stk. 1, i bekendtgørelse nr.
1014 af 10. december 2003 om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.
Manglende deltagelse i introduktionsprogrammet uden rimelig grund kan
endvidere betyde, at deltageren ikke vil kunne få meddelt tidsubegrænset
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opholdstilladelse, jf. udlændingelovens § 11, stk. 9.

___________________ den ______________

____________________ kommunalbestyrelse forpligter sig herved til at stille det
aftalte introduktionsprogram til rådighed for deltageren.

____________________ forpligter sig herved til at deltage i det af
kommunalbestyrelsen opstillede introduktionsprogram.

Indholdet af integrationskontrakten kan af fraflytningskommunens
kommunalbestyrelse uden samtykke videregives til en udlændings
tilflytningskommunens kommunalbestyrelse, jf. integrationslovens § 51 b, stk. 2.

XI. Opfølgning på/ændringer i integrationskontraktens indhold for
____________
cpr. nr.___________________
Udbytte af det aftalte forløb i forhold til de opstillede mål:
– Danskuddannelse:
– Aktive tilbud:
Er der givet meddelelse til udlændingen om konsekvenserne af manglende
dansktilegnelse, jf. bekendtgørelsens § 15, stk. 4.

Ja ____ Nej ____

Har kommunalbestyrelsen i den forbindelse ydet udlændingen vejledning om
vigtigheden af at tilegne sig det danske sprog for den pågældendes mulighed for at
kunne begå sig i det danske samfund, om konsekvenserne af manglende
dansktilegnelse for udlændingens mulighed for at få meddelt tidsubegrænset
opholdstilladelse, jf. udlændingelovens § 11, stk. 9, og mulighed for at få meddelt
dansk indfødsret, jf. § 6 i lov om dansk indfødsret, om mulighederne for at blive
meddelt tidsubegrænset opholdstilladelse efter fem, eller hvis ganske særlige
grunde taler derfor, efter tre års lovligt ophold her i landet, jf. udlændingelovens
§ 11, stk. 4-6, og om muligheden for at få nedskrevet en økonomisk sikkerhed, der
er stillet efter udlændingelovens § 9, stk. 4.
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Ja ____ Nej ____

Ændringer i deltagerens situation:
– Ændrede familiemæssige og sociale forhold:
– Ændrede helbredsmæssige forhold:
– Ændrede forudsætninger:

Ændringer i introduktionsprogrammet:
– Mål:
– Indhold:
– Sammensætning:

_________________ den __________

_________________ den ___________

XII. Status for udlændingens deltagelse i introduktionsprogrammet ved
flytning fra kommunen

XIII. Status for udlændingens deltagelse i introduktionsprogrammet ved
introduktionsperiodens udløb

Kommunalbestyrelsen skal efter integrationslovens § 18 a udarbejde en status, der
bl.a. skal danne grundlag for kommunalbestyrelsens udtalelse til
Udlændingestyrelsen om, hvorvidt udlændingen har gennemført et tilbudt
introduktionsprogram.

Indsats efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

XIV. I medfør af integrationskontrakten fastlægges følgende aktiviteter:
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1. Aktiviteter som led i det individuelle kontaktforløb:
Følgende er aftalt:
Der henvises evt. til vedlagte bilag herom, som udgør en del af kontrakten.
2. Tilbud efter reglerne om udarbejdelse af jobplan:
Følgende er aftalt:
Der henvises evt. til vedlagte bilag herom, som udgør en del af kontrakten.

XV. Manglende opfyldelse af integrationskontrakten
Udlændinge omfattet af integrationskontrakten er forpligtet til at deltage i
aktiviteter og tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
Opfylder udlændingen ikke eller delvist ikke integrationskontrakten ved uden
rimelig grund at afvise at tage imod arbejde eller ved uden rimelig grund at afvise
deltagelse i eller at udeblive fra en eller flere dele af de planlagte aktiviteter kan
det få konsekvenser for den ydelse, som pågældende modtager.
Udlændingen kan klage over en afgørelse truffet af enten AF eller
kommunalbestyrelsen. Klager over afgørelser truffet af AF rettes til AF. Klager
over afgørelser truffet af kommunalbestyrelsen rettes til det sociale nævn.
Manglende deltagelse i aktiviteter efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan
endvidere betyde, at udlændingen ikke vil kunne få meddelt tidsubegrænset
opholdstilladelse, jf. udlændingelovens § 11, stk. 9, hvis udlændingen har indgivet
ansøgning om opholdstilladelse den 1. april 2006 eller senere.

___________________ den ______________

_____________________ kommunalbestyrelse eller AF forpligter sig herved til
at stille de aftalte aktiviteter til rådighed for deltageren.

_____________________ forpligter sig herved til at deltage i de med
kommunalbestyrelsen henholdsvis AF aftalte
aktiviteter og tilbud efter lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats.
Integrationskontrakten kan af den tidligere opholdskommune eller AF-region
uden samtykke sendes til den opholdskommune henholdsvis AF-region, som har
ansvaret for indsatsen i forhold til udlændingen, jf. § 31 a, stk. 4 og 5, i lov om en
aktiv beskæftigelsesindsats.
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XVI. Opfølgning
Der følges op på indholdet af denne integrationskontrakt senest den
______________
Der skal som led i det individuelle kontaktforløb følges op på
integrationskontrakten mindst hver tredje måned efter reglerne herom i lov om en
aktiv beskæftigelsesindsats.

XVII. Status for udlændingens deltagelse i fastlagte aktiviteter efter lov om
en aktiv beskæftigelsesindsats
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