Lovtidende A
2014

Udgivet den 10. oktober 2014

7. oktober 2014.

Nr. 1094.

Bekendtgørelse af lov om integration af udlændinge i Danmark
(integrationsloven)
Herved bekendtgøres lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1115 af 23.
september 2013, med de ændringer, der følger af § 3 i lov nr. 894 af 4. juli 2013, § 4 i lov nr. 895 af 4. juli 2013, § 6 i lov nr.
1610 af 26. december 2013, § 3 i lov nr. 1612 af 26. december 2013, § 1 i lov nr. 167 af 26. februar 2014 og § 4 i lov nr. 722 af
25. juni 2014.
Kapitel 1
Formål m.v.
§ 1. Lovens formål er at sikre, at nyankomne udlændinge
får mulighed for at udnytte deres evner og ressourcer med
henblik på at blive deltagende, selverhvervende og ydende
medborgere på lige fod med samfundets øvrige borgere i
overensstemmelse med grundlæggende værdier og normer i
det danske samfund.
Stk. 2. Dette skal ske gennem en integrationsindsats, der
1) tager udgangspunkt i den enkelte udlændings ansvar
for sin egen integration,
2) bidrager til, at nyankomne udlændinge sikres mulighed
for deltagelse på lige fod med andre borgere i samfundets politiske, økonomiske, arbejdsmæssige, sociale,
religiøse og kulturelle liv,
3) bidrager til, at nyankomne udlændinge hurtigst muligt
bliver selvforsørgende gennem beskæftigelse, og
4) bibringer den enkelte udlænding en forståelse for det
danske samfunds grundlæggende værdier og normer.
Stk. 3. Loven har endvidere til formål at fremme muligheden for, at samfundets borgere, virksomheder, myndigheder,
institutioner, organisationer og foreninger m.fl. kan bidrage
til integrationsindsatsen, således at enhver kan bidrage til en
vellykket integration af nyankomne udlændinge.
Stk. 4. Loven har endelig til formål at sikre, at nyankomne
udlændinge har kendskab til, at en vellykket integration er
en forudsætning for meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse.
§ 2. Omfattet af denne lov er flygtninge, jf. stk. 2, familiesammenførte udlændinge, jf. stk. 3, og indvandrere, jf.
stk. 4.
Stk. 2. Ved en flygtning forstås i denne lov
1) en udlænding med opholdstilladelse efter udlændingelovens §§ 7 eller 8,
2) en udlænding med opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 b,

3)

en udlænding med opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 c, medmindre udlændingen er omfattet af stk.
3 eller 4, eller
4) en udlænding med opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 e.
Stk. 3. Ved en familiesammenført udlænding forstås i
denne lov
1) en udlænding med opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 eller
2) en udlænding med opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 c, stk. 1, som følge af en familiemæssig tilknytning til en herboende person, som ikke er omfattet
af stk. 4.
Stk. 4. Ved en indvandrer forstås i denne lov
1) en udlænding med opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 a,
2) en udlænding med opholdstilladelse efter udlændingelovens §§ 9 i-9 l,
3) en udlænding med opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 c, stk. 4,
4) en udlænding med opholdstilladelse efter § 9 d,
5) en udlænding med opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 f,
6) en udlænding med opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 c, stk. 1, på grund af en familiemæssig tilknytning til en udlænding, der er omfattet af nr. 3-5, eller med opholdstilladelse efter udlændingelovens §§ 9
m eller 9 n,
7) en udlænding, som uden at være omfattet af nr. 8 har
fast, lovligt ophold her i landet i medfør af udlændingelovens § 1, eller
8) en udlænding, som har ophold her i landet i medfør af
EU-reglerne om ophævelse af indrejse- og opholdsbegrænsninger i forbindelse med arbejdskraftens frie bevægelighed, etablering og udveksling af tjenesteydelser
m.v.
Stk. 5. Lovens kapitel 3, 4, 5, 6 og 7 finder ikke anvendelse for indvandrere.
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Stk. 6. Udlændingestyrelsen træffer afgørelse om, hvorvidt en udlænding er omfattet af integrationsloven. Udlændingestyrelsen kan i den forbindelse, hvis særlige grunde taler derfor, træffe afgørelse om, at en familiesammenført udlænding, jf. stk. 3, er omfattet af reglerne i kapitel 3 om boligplacering.
§ 3. (Ophævet)
Kapitel 2
Kommunalbestyrelsens opgaver
§ 4. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for boligplacering
af flygtninge, der er visiteret til den pågældende kommune,
jf. kapitel 3, integrationsplaner og integrationsprogrammer
for flygtninge og familiesammenførte udlændinge, jf. kapitel
3 a og 4, introduktionsforløb for indvandrere, jf. kapitel 4 a,
udbetaling af kontanthjælp til udlændinge omfattet af et integrationsprogram, jf. kapitel 5 og lov om aktiv socialpolitik, udbetaling af hjælp i særlige tilfælde, jf. kapitel 6, og
samordning heraf med den øvrige integrationsindsats i kommunen.
Stk. 2. Ansvaret for flygtninge efter stk. 1 påhviler kommunalbestyrelsen fra udgangen af den første hele måned fra
tidspunktet for afgørelsen om visitering, jf. § 10, stk. 1.
Kommunalbestyrelsen kan med den pågældendes samtykke
overtage ansvaret for en flygtning efter stk. 1 før udgangen
af den første hele måned efter afgørelsen om visitering.
Stk. 3. Ansvaret efter stk. 1 for flygtninge med opholdstilladelse efter udlændingelovens § 8 påhviler kommunalbestyrelsen fra tidspunktet for den pågældendes registrering i
Det Centrale Personregister (CPR) som tilflyttet kommunen.
Ansvaret efter stk. 1 for familiesammenførte udlændinge og
indvandrere omfattet af § 2, stk. 4, nr. 1-7, påhviler kommunalbestyrelsen fra tidspunktet for den pågældendes registrering i Det Centrale Personregister (CPR) som tilflyttet kommunen eller, hvis ansøgning om opholdstilladelse indgives
her i landet, fra tidspunktet for meddelelse af opholdstilladelse. Ansvaret efter stk. 1 for indvandrere omfattet af § 2,
stk. 4, nr. 8, påhviler kommunalbestyrelsen i bopælskommunen fra det tidspunkt, hvor det er godtgjort, at den pågældende udlænding opfylder betingelserne i § 2, stk. 4, nr. 8, og
senest på tidspunktet for den pågældendes registrering i Det
Centrale Personregister (CPR).
Stk. 4. Ansvaret efter stk. 1 påhviler kommunalbestyrelsen i den kommune, hvortil flygtningen bliver visiteret efter
reglerne i kapitel 3, eller hvor den familiesammenførte udlænding eller indvandreren bor eller opholder sig. Tager udlændingen bopæl eller ophold i en anden kommune, overgår
ansvaret for integrationsprogram, introduktionsforløb og udbetaling af kontanthjælp efter de nærmere regler i kapitel
4-5 og lov om aktiv socialpolitik til kommunalbestyrelsen i
denne kommune, jf. dog stk. 5.
Stk. 5. Varetægtsfængsles eller indsættes en udlænding til
afsoning i fængsel eller arresthus i en institution under kriminalforsorgen, der er beliggende i en anden kommune end
den kommune, hvis kommunalbestyrelse efter stk. 1 er eller
bliver ansvarlig for den pågældende udlænding efter stk. 2
eller 3, påhviler ansvaret efter stk. 1 kommunalbestyrelsen i
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den kommune, som er eller bliver ansvarlig for den pågældende efter stk. 2 eller 3, medmindre de to kommunalbestyrelser med samtykke fra udlændingen indgår aftale om andet.
§ 4 a. Kommunalbestyrelsen kan behandle sager om
hjælp til enkeltpersoner efter denne lov.
§ 5. En kommunalbestyrelse kan overlade udførelsen af
bestemte opgaver som led i gennemførelse af integrationsprogrammer til en eller flere organisationer eller foreninger
m.v., herunder Dansk Flygtningehjælp, uddannelsesinstitutioner, private virksomheder og andre kommunalbestyrelser.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan efter aftale bemyndige
en anden kommunalbestyrelse til helt eller delvis at forestå
opgaver vedrørende integrationsprogrammer for flygtninge
og familiesammenførte udlændinge, jf. kapitel 4, introduktionsforløb for indvandrere, jf. kapitel 4 a, udbetaling af kontanthjælp til udlændinge omfattet af et integrationsprogram,
jf. kapitel 5 og lov om aktiv socialpolitik, udbetaling af
hjælp i særlige tilfælde, jf. kapitel 6, og samordning heraf
med den øvrige integrationsindsats i kommunen.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan bemyndige en organisation, forening m.v. til at forestå opgaver og træffe afgørelse
om integrationsprogrammer for udlændinge, jf. kapitel 4.
Stk. 4. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om krav
til sagsbehandlingen hos andre aktører, jf. stk. 3, herunder
om frister og procedurer i forbindelse med sagsbehandlingen, og kan fastsætte regler om, hvorledes kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med andre aktører.
§ 5 a. Kommunalbestyrelsen kan med henblik på at styrke
nyankomne udlændinges personlige netværk i lokalsamfundet og herigennem deres integration i det danske samfund
etablere værtsordninger, hvorefter privatpersoner bosat i
kommunen kan fungere som værter for nyankomne udlændinge og modtage støtte til dækning af enkeltudgifter til privatmiddage, mindre udflugter og lign., som knytter sig til
deres værtsfunktion.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan fastsætte nærmere retningslinjer for, under hvilke omstændigheder der kan udbetales støtte efter stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal i så fald
offentliggøre retningslinjerne.
Kapitel 3
Boligplacering af flygtninge
§ 6. Udlændingestyrelsen udsender hvert år senest den 1.
april meddelelse om det antal flygtninge, som Udlændingestyrelsen påregner, at der meddeles opholdstilladelse til i det
kommende år (landstallet). Landstallet kan ændres af Udlændingestyrelsen, hvis forholdene gør det nødvendigt.
Landstallet skal ændres af Udlændingestyrelsen, hvis antallet af flygtninge, der skal boligplaceres i det pågældende år,
skønnes at ville ændre sig med mere end 50 pct. i forhold til
det af Udlændingestyrelsen til enhver tid fastsatte landstal.
§ 7. Kommunerne i hver region skal søge at aftale boligplaceringen inden for de enkelte regioner i det kommende år
af det antal flygtninge, der er fastsat i landstallet, jf. § 6 (af-

7. oktober 2014.

talte regionskvoter). Aftalen skal meddeles Udlændingestyrelsen inden den 1. maj.
Stk. 2. Ændres landstallet for det indeværende kalenderår,
jf. § 6, 2. pkt., skal kommunerne i hver region søge at indgå
en ny aftale. Aftalen skal meddeles Udlændingestyrelsen inden for en af Udlændingestyrelsen fastsat frist på normalt
ikke mindre end 6 uger fra datoen for ændringen af landstallet.
Stk. 3. Har kommunerne i hver region ikke givet meddelelse om indgåelse af en aftale efter stk. 1 til Udlændingestyrelsen inden den 1. maj, fastsætter Udlændingestyrelsen inden den 15. maj det antal flygtninge, som påregnes boligplaceret inden for de enkelte regioner i det kommende år (fastsatte regionskvoter).
Stk. 4. Ændres landstallet for det indeværende kalenderår,
og har kommunerne i hver region ikke givet meddelelse om
aftale efter stk. 2, fastsætter Udlændingestyrelsen inden 30
dage efter udløbet af fristen i stk. 2 det antal flygtninge, som
påregnes boligplaceret inden for de enkelte regioner i det
pågældende år.
Stk. 5. De fastsatte regionskvoter efter stk. 3 og 4 kan ændres af Udlændingestyrelsen, hvis ændrede forhold gør det
nødvendigt.
§ 8. Kommunalbestyrelserne inden for en region skal søge at aftale, i hvilke kommuner det antal flygtninge, der er
aftalt eller fastsat i regionskvoterne, jf. § 7, stk. 1 og 3, skal
boligplaceres i det kommende år (aftalte kommunekvoter).
Aftalen skal meddeles Udlændingestyrelsen inden den 10.
september.
Stk. 2. Ændres de aftalte eller fastsatte regionskvoter for
det indeværende kalenderår, jf. § 7, stk. 2, 4 og 5, skal kommunalbestyrelserne i hver region søge at indgå en ny aftale.
Aftalen skal meddeles Udlændingestyrelsen inden for en af
Udlændingestyrelsen fastsat frist på normalt ikke mindre
end 6 uger fra datoen for ændringen af regionskvoten.
Stk. 3. Har kommunalbestyrelserne inden for en region ikke givet meddelelse om indgåelse af en aftale efter stk. 1 til
Udlændingestyrelsen inden den 10. september, fastsætter
Udlændingestyrelsen inden den 30. september for hver kommune i regionen det antal flygtninge, som påregnes boligplaceret inden for de enkelte kommuner i det kommende år
(fastsatte kommunekvoter).
Stk. 4. Ændres de aftalte eller fastsatte regionskvoter for
det indeværende kalenderår, og har kommunalbestyrelserne
inden for en region ikke givet meddelelse om aftale efter
stk. 2, fastsætter Udlændingestyrelsen inden 30 dage efter
udløbet af fristen i stk. 2 det antal flygtninge, som påregnes
boligplaceret inden for de enkelte kommuner i det pågældende år.
Stk. 5. De fastsatte kommunekvoter efter stk. 3 og 4 kan
ændres af Udlændingestyrelsen, hvis ændrede forhold gør
det nødvendigt.
§ 9. Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold fastsætter nærmere regler om landstal, jf. § 6, om
indgåelse af aftaler om regions- og kommunekvoter, jf. § 7,
stk. 1 og 2, og § 8, stk. 1 og 2, om fastsættelse af regions- og
kommunekvoter, jf. § 7, stk. 3 og 4, og § 8, stk. 3 og 4, og
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om ændring af fastsatte regions- og kommunekvoter, jf. § 7,
stk. 5, og § 8, stk. 5.
§ 10. I forbindelse med meddelelse af opholdstilladelse til
en flygtning træffer Udlændingestyrelsen afgørelse om, i
hvilken kommune den pågældende skal tage bopæl (visitering), jf. dog stk. 2.
Stk. 2. Udlændingestyrelsen kan for mindreårige uledsagede asylansøgere træffe afgørelse om visitering efter tidspunktet for meddelelse af opholdstilladelse til de pågældende, når dette er påkrævet for at inddrage de pågældende i afgørelsen om visitering. Afgørelsen om visitering skal i sådanne tilfælde træffes senest 2 uger efter meddelelsen af opholdstilladelse.
Stk. 3. En flygtning, som visiteres til en kommune i medfør af stk. 1 eller 2, skal af den ansvarlige kommunalbestyrelse registreres i Det Centrale Personregister (CPR) som tilflyttet landet i den pågældende kommune. Dette gælder,
uanset om flygtningen i en tidsbegrænset periode midlertidigt tager ophold i en anden kommune som led i aktivering.
Stk. 4. Registrering i medfør af stk. 3 foretages med virkning senest fra den dato, hvor ansvaret for flygtningen overgår til kommunalbestyrelsen, jf. § 4.
Stk. 5. Foretager den ansvarlige kommunalbestyrelse ikke
registrering af en flygtning efter stk. 3, registrerer Udlændingestyrelsen i Det Centrale Personregister (CPR) flygtningen som tilflyttet landet i den pågældende kommune.
Stk. 6. Registrering i medfør af stk. 3 eller 5 finder sted,
uanset om flygtningen tager bopæl eller ophold i kommunen
fra den i stk. 4 nævnte dato.
Stk. 7. Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold kan fastsætte nærmere regler om Udlændingestyrelsens afgørelser efter stk. 1 eller 2 og om registrering i
Det Centrale Personregister, jf. stk. 3-6.
§ 11. Udlændingestyrelsen træffer afgørelse om visitering
på grundlag af de aftalte eller fastsatte kommunekvoter, jf.
§ 8, den pågældende flygtnings personlige forhold samt forholdene i kommunen.
§ 11 a. I de tilfælde, hvor en asylansøger under asylsagens behandling er flyttet i egen bolig, jf. udlændingelovens
§ 42 k, eller er privat indkvarteret, jf. udlændingelovens
§ 42 l, skal visitering som udgangspunkt ske til den kommune, hvortil flygtningen er flyttet eller indkvarteret. Såfremt
kommunens kvote på tidspunktet for visiteringsafgørelsen er
opbrugt, skal Udlændingestyrelsen, forinden der træffes afgørelse om visitering, indhente en udtalelse fra kommunen
om, hvorvidt der foreligger særlige grunde til, at den pågældende og dennes familie ikke skal boligplaceres i kommunen.
Stk. 2. Udlændingestyrelsen kan dog visitere til en anden
kommune end nævnt i stk. 1, hvis ganske særlige forhold
hos den pågældende flygtning eller hos kommunen tilsiger
det.
§ 12. Kommunalbestyrelsen skal snarest muligt, efter at
ansvaret for en flygtning er overgået til kommunalbestyrelsen, anvise boliger til de flygtninge, som Udlændingestyrelsen visiterer til kommunen efter § 10, jf. dog stk. 3. Hvis le-
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jen overstiger halvdelen af husstandsindkomsten, kan fuld
boligstøtte i medfør af § 15 i lov om individuel boligstøtte
ikke nægtes.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan ikke opfylde sin pligt
efter stk. 1, 1. pkt., ved at anvise en bolig, som er beliggende
i et ghettoområde, jf. § 61 a i lov om almene boliger m.v.,
eller i et område som nævnt i § 51 b, stk. 3 og 4, i lov om
almene boliger m.v.
Stk. 3. I ganske særlige tilfælde kan en flygtning, efter at
kommunalbestyrelsen har overtaget ansvaret for den pågældende, jf. § 4, stk. 2, med tilladelse fra Udlændingestyrelsen
midlertidigt forblive indkvarteret på et sted, der er beregnet
til indkvartering, jf. udlændingelovens § 42 a.
Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal, såfremt dette ikke allerede er sket, snarest muligt efter en flygtnings ophør af et
ophold på en højskole efter § 23 a, stk. 1, nr. 2, anvise bolig
efter stk. 1 til den pågældende.
Stk. 5. Kommunalbestyrelsen afholder de udgifter, der er
forbundet med flygtningens flytning til kommunen. Tager
flygtningen ophold på en højskole som led i aktivering efter
§ 23 a, stk. 1, nr. 2, umiddelbart i forbindelse med ansvarsovertagelsen, afholder kommunalbestyrelsen flygtningens
udgifter i forbindelse med flytningen fra det sted, hvor den
pågældende har opholdt sig under asylsagens behandling, til
højskolen.
Stk. 6. Indtil det er muligt at anvise en permanent bolig,
skal kommunalbestyrelsen anvise flygtningen et midlertidigt
opholdssted. Reglerne i lejeloven finder ikke anvendelse i
forbindelse med indkvartering på midlertidige opholdssteder.
Stk. 7. Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold fastsætter nærmere regler om betaling for indkvartering på midlertidige opholdssteder og om inddrivelse
heraf, herunder for indkvartering efter stk. 3 på det indkvarteringssted, hvor flygtningen har opholdt sig under asylsagens behandling.
§ 13. Kommunalbestyrelsen kan erhverve, indrette eller
leje ejendomme i kommunen med henblik på gennem udlejning til beboelse at medvirke til en bedre fordeling af udlændinges bosætningsmuligheder på landsplan, regionalt plan
og lokalt i kommunen.
Stk. 2. Ved udlejning af en bolig efter stk. 1 kan kommunalbestyrelsen tillægge både danske og udenlandske statsborgere en fortrinsret i forhold til andre boligsøgende, når
dette sker af hensyn til behovet for generelt at fremme udlændinges mulighed for integration.
§ 14. (Ophævet)
§ 15. Udnytter kommunalbestyrelsen ikke i tilstrækkeligt
omfang sine muligheder for at anvise permanente boliger til
de flygtninge, som Udlændingestyrelsen har visiteret til
kommunen, kan Udlændingestyrelsen med henblik på at anvise boliger til de pågældende på vegne af kommunalbestyrelsen og for kommunens regning indgå aftaler om at erhverve, indrette eller leje ejendomme i kommunen.
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Kapitel 3 a
Integrationsplan
§ 15 a. Flygtninge og familiesammenførte udlændinge
skal have tilbudt en integrationsplan snarest muligt og inden
3 måneder efter kommunalbestyrelsens overtagelse af integrationsansvaret for udlændingen, jf. § 4. Integrationsplanen
består af en udredningsdel og en indsatsdel og skal også omfatte mindreårige børn.
Stk. 2. Integrationsplanen skal bidrage til at sikre en sammenhængende og bred integrationsindsats, hvor fastsatte
mål og iværksatte indsatser understøtter den enkelte udlændings og i videst muligt omfang den samlede families integration.
Stk. 3. Integrationsplanen udarbejdes af den koordineringsansvarlige forvaltning, jf. § 15 b, i samarbejde med udlændingen og under hensyntagen til den enkelte udlændings
og dennes families samlede forudsætninger og behov, med
henblik på at den samlede familie hurtigst muligt bliver integreret.
Stk. 4. Integrationsplanens udredningsdel skal indeholde
en beskrivelse af udlændingens og dennes familiemedlemmers forudsætninger og ressourcer, som er relevante for familiens integration, herunder
1) de enkelte familiemedlemmers uddannelses- og beskæftigelsesmæssige forudsætninger og
2) de enkelte familiemedlemmers sociale og helbredsmæssige ressourcer og udfordringer.
Stk. 5. Resultatet af en gennemført helbredsmæssig vurdering i medfør af § 15 d skal indgå i integrationsplanens udredningsdel, når det foreligger og udlændingen har meddelt
samtykke hertil.
Stk. 6. Integrationsplanens indsatsdel skal angive mål og
delmål for det enkelte familiemedlems integration og en
plan for, hvilke indsatser der skal sikre, at målene nås, herunder
1) sociale og sundhedsmæssige tiltag,
2) skole- og uddannelsestilbud til mindreårige familiemedlemmer,
3) tilbud om danskuddannelse og beskæftigelsesrettede
tilbud som led i et integrationsprogram efter § 16 og
4) aktiviteter til at styrke et aktivt medborgerskab.
Stk. 7. Den koordineringsansvarlige forvaltning skal i
samarbejde med den enkelte udlænding tilvejebringe og indhente de oplysninger, der er nødvendige for udredningsdelen
efter stk. 4 og indsatsdelen efter stk. 6.
Stk. 8. Integrationsplanen skal angive, hvilken forvaltning
i kommunen der er ansvarlig for at koordinere integrationsindsatsen for udlændingen og dennes familie, jf. § 15 b.
Stk. 9. Integrationsplanen skal angive, hvornår der skal
følges op på planen, jf. § 15 c.
Stk. 10. Ministeren for børn, ligestilling, integration og
sociale forhold kan fastsætte nærmere regler om integrationsplanens udarbejdelse og indhold.
§ 15 b. Kommunalbestyrelsen skal til varetagelse af en
sammenhængende og bred integrationsindsats for flygtninge
og familiesammenførte udlændinge i hver enkelt sag fastsætte, hvilken forvaltning i kommunen der er ansvarlig for
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at koordinere integrationsplanen for udlændingen og dennes
familie.
§ 15 c. Den koordineringsansvarlige forvaltning skal inden for introduktionsperioden, jf. § 16, stk. 6, løbende efter
behov følge op på integrationsplanen. Et tidspunkt for opfølgning fastsættes efter aftale med udlændingen.
Stk. 2. Hvis der er gennemført en helbredsmæssig vurdering efter § 15 d, skal der følges op på integrationsplanen
snarest muligt herefter.
Stk. 3. Opfølgning gennemføres ved en individuel samtale
med udlændingen ved dennes personlige fremmøde. I helt
særlige tilfælde kan opfølgning dog gennemføres på anden
vis.
Stk. 4. Opfølgning skal omfatte en gennemgang af integrationsplanen sammen med udlændingen med henblik på
en vurdering af, om der er behov for at justere de fastsatte
mål og indsatser. Samtidig vurderes behovet for fornyet opfølgning, og tidspunktet for næste opfølgning fastsættes efter aftale med udlændingen.
Stk. 5. Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold kan fastsætte nærmere regler om opfølgning på
integrationsplanen.
Helbredsmæssig vurdering
§ 15 d. Kommunalbestyrelsen skal snarest muligt og inden 3 måneder efter overtagelse af integrationsansvaret for
en flygtning, jf. § 4, tilbyde den pågældende en helbredsmæssig vurdering med henblik på en tidlig afdækning af fysiske og psykiske helbredsproblemer. Tilbuddet skal endvidere gives til udlændinge, som er familiesammenført med en
flygtning.
Stk. 2. Den helbredsmæssige vurdering skal omfatte
1) en samtale med og en helbredsundersøgelse af udlændingen med henblik på en lægefaglig vurdering af udlændingens fysiske og psykiske helbredstilstand og
2) en lægefaglig vurdering af, om der er behov for videre
helbredsmæssig udredning eller behandling.
Stk. 3. Den helbredsmæssige vurdering skal gennemføres
af en læge.
Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal med udlændingens
samtykke videregive de oplysninger, som er relevante for
lægens gennemførelse af den helbredsmæssige vurdering.
Stk. 5. Lægen skal med udlændingens samtykke videregive resultatet af den gennemførte helbredsmæssige vurdering
til den koordineringsansvarlige forvaltning, jf. § 15 b, således at det kan indgå i integrationsplanens udredningsdel, jf.
§ 15 a, stk. 4.
Stk. 6. Hvis den helbredsmæssige vurdering ikke er gennemført af udlændingens egen læge, skal den læge, der har
gennemført vurderingen, med udlændingens samtykke videregive resultatet heraf til udlændingens egen læge.
Stk. 7. Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold fastsætter efter forhandling med ministeren for
sundhed og forebyggelse nærmere regler om tilrettelæggelse, organisering og indhold af den helbredsmæssige vurdering.
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Kapitel 4
Integrationsprogram for flygtninge og familiesammenførte
udlændinge
§ 16. Flygtninge og familiesammenførte udlændinge skal,
hvis de på tidspunktet for kommunalbestyrelsens overtagelse af ansvaret er fyldt 18 år, have tilbudt et integrationsprogram, som tilrettelægges af den ansvarlige kommunalbestyrelse, jf. dog stk. 8.
Stk. 2. For flygtninge og familiesammenførte udlændinge,
der er berettiget til at modtage kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik, omfatter integrationsprogrammet
1) danskuddannelse, jf. § 21, og
2) beskæftigelsesrettede tilbud, jf. § 23.
Stk. 3. For andre flygtninge og familiesammenførte udlændinge end de i stk. 2 nævnte omfatter integrationsprogrammet
1) danskuddannelse, jf. § 21, og
2) beskæftigelsesrettede tilbud, jf. § 23, stk. 5, hvis de pågældende er berettiget til og ønsker at modtage sådanne.
Stk. 4. Udlændinge, som får tilbudt et integrationsprogram, har pligt til at deltage aktivt i programmets enkelte
dele, idet § 21 f i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats om
en mindre intensiv indsats dog finder tilsvarende anvendelse, for så vidt angår udlændingens pligt til at deltage i beskæftigelsesrettede tilbud. Omfanget og indholdet af integrationsprogrammets enkelte elementer fastlægges i en integrationskontrakt, som indgås mellem udlændingen og kommunalbestyrelsen, jf. § 19.
Stk. 5. Integrationsprogrammet skal påbegyndes, senest 1
måned efter at kommunalbestyrelsen har overtaget ansvaret
for en udlænding.
Stk. 6. Integrationsprogrammet har en varighed på højst 3
år, efter at kommunalbestyrelsen har overtaget ansvaret for
udlændingen, jf. § 4. Danskuddannelse, jf. § 21, kan dog
som led i integrationsprogrammet have en varighed på op til
5 år, efter at kommunalbestyrelsen har overtaget ansvaret
for udlændingen, jf. § 4. Integrationsprogrammet skal tilpasses den enkelte udlændings forudsætninger, således at udlændingen kan gennemføre programmet hurtigst muligt, og
tilbuddene må ikke stille sig hindrende i vejen for udlændingens mulighed for at varetage et arbejde.
Stk. 7. Mindreårige, uledsagede flygtninge kan få tilbudt
et integrationsprogram.
Stk. 8. Udlændinge, som opfylder betingelserne for hjælp
efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik og kapitel 13 i lov
om en aktiv beskæftigelsesindsats, skal ikke have tilbudt et
integrationsprogram, men have tilbud om danskuddannelse,
jf. § 21.
§ 16 a. Kommunalbestyrelsen skal pålægge en udlænding
over 18 år, men under 25 år, inden for en nærmere fastsat
frist at foreslå en eller flere relevante uddannelser, jf. stk. 2,
som udlændingen kan søge om optagelse på, hvis udlændingen
1) har ansøgt om eller modtager kontanthjælp,
2) ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse,
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3)

ikke har forsørgelsespligt over for hjemmeboende børn
og
4) efter kommunalbestyrelsens vurdering vil være i stand
til at gennemføre en uddannelse, jf. stk. 2, på almindelige vilkår.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal ud fra en vurdering af
udlændingens forudsætninger pålægge den pågældende inden for en nærmere fastsat frist at søge om optagelse på en
eller flere relevante studie- eller erhvervskompetencegivende uddannelser, hvor udlændingen under hele studieforløbet
kan modtage SU, elevløn el.lign., der sikrer udlændingen et
forsørgelsesgrundlag.
Stk. 3. Optages udlændingen på en uddannelse, jf. stk. 2,
har udlændingen pligt til at påbegynde og gennemføre uddannelsen.
Stk. 4. Vurderer kommunalbestyrelsen, at der er risiko for,
at en udlænding, som påbegynder en uddannelse efter stk. 3,
kan få særlige vanskeligheder ved at gennemføre uddannelsen, skal kommunalbestyrelsen underrette uddannelsesinstitutionen om, at udlændingen er pålagt at påbegynde uddannelsen efter integrationslovens § 16 a. Underretning kan ske
uden samtykke.
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Integrationskontrakt

gelse. I vurderingen skal blandt andet indgå udlændingens
individuelle færdigheder og forudsætninger samt arbejdsmarkedets behov. Hvis opnåelse af ordinær beskæftigelse
ikke umiddelbart er et realistisk mål, tilrettelægges indholdet
af kontrakten med henblik på, at udlændingen forbedrer sine
muligheder for senere at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet.
Stk. 4. Kontrakten skal beskrive udlændingens beskæftigelses- eller uddannelsesmål og fastlægge indholdet af de
aktiviteter, der skal sikre, at de i kontrakten opstillede mål
opfyldes. Af kontrakten skal det fremgå, i hvilket omfang
udlændingen skal have tilbud i medfør af integrationsprogrammet, jf. § 16, stk. 2 og 3, og det nærmere indhold heraf,
herunder hvorledes forholdet mellem danskuddannelse, jf.
§ 21 og beskæftigelsesrettede tilbud, jf. § 23, skal være. Er
der givet tilbud efter § 16, stk. 8, eller meddelt pålæg efter
§ 16 a, skal dette fremgå af kontrakten.
Stk. 5. Det skal fremgå af kontrakten, hvilke sanktioner
der efter lovgivningen gælder over for udlændingen, hvis
udlændingen uden rimelig grund afviser at tage imod arbejde, eller hvis udlændingen uden rimelig grund udebliver fra
eller afviser en eller flere af de aktiviteter, der er aftalt eller
fastsat i kontrakten.
Stk. 6. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere
regler om kontraktens indgåelse, indhold, udformning og
om opfølgning, jf. § 20.
Stk. 7. Hvis der ikke kan opnås enighed mellem kommunalbestyrelsen og udlændingen om kontraktens indhold,
fastsætter kommunalbestyrelsen indholdet af kontrakten.
Stk. 8. Integrationskontrakten gælder, indtil udlændingen
meddeles tidsubegrænset opholdstilladelse. Efter udløbet af
introduktionsperioden, jf. § 16, stk. 6, kan kontrakten ikke
omfatte tilbud efter § 16, stk. 2, 3 eller 8, eller pålæg efter
§ 16 a. Udlændinge, der efter udløbet af introduktionsperioden modtager hjælp til forsørgelse efter lov om aktiv socialpolitik eller arbejdsløshedsdagpenge eller aktiveringsydelse
efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., omfattes af § 31
a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

§ 19. Kommunalbestyrelsen skal inden 1 måned efter at
have overtaget ansvaret for en udlænding omfattet af § 16 i
samarbejde med udlændingen udarbejde en integrationskontrakt. Udlændingen og kommunalbestyrelsen skal underskrive integrationskontrakten. Udlændingen skal samtidig underskrive en erklæring om integration og aktivt medborgerskab i det danske samfund. Erklæringen udformes af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold. 2.
og 3. pkt. finder ikke anvendelse, hvis der foreligger ganske
særlige omstændigheder.
Stk. 2. For flygtninge kan integrationskontrakten indgås,
før kommunalbestyrelsen i den kommune, hvortil Udlændingestyrelsen har visiteret flygtningen, jf. § 10, overtager
ansvaret for den pågældende, jf. § 4, stk. 2. Stk. 1, 3. pkt.
finder tilsvarende anvendelse.
Stk. 3. Integrationskontrakten indgås mellem udlændingen
og kommunalbestyrelsen på grundlag af en samlet vurdering
af den enkelte udlændings situation og behov med henblik
på, at udlændingen hurtigst muligt opnår ordinær beskæfti-

§ 20. Kommunalbestyrelsen har pligt til løbende efter behov at følge op på en udlændings integrationskontrakt. Indtil
udlændingen har opfyldt de mål, som er fastsat eller aftalt i
integrationskontrakten, jf. § 19, stk. 4, 1. pkt., skal opfølgning finde sted mindst hver tredje måned. For udlændinge,
der er i ordinær beskæftigelse eller ordinær uddannelse, og
som ikke modtager kontanthjælp, skal opfølgning dog kun
foretages hver 12. måned, medmindre der er behov for hyppigere opfølgning. For udlændinge, der benytter sig af en ret
til fravær i medfør af barselloven, skal opfølgning på integrationskontrakten først finde sted 6 måneder efter barnets
fødsel og derefter i forbindelse med den lovlige fraværsperiodes udløb, medmindre der er behov for hyppigere opfølgning. Har udlændingen opfyldt målene i integrationskontrakten, skal kommunalbestyrelsen alene følge op på kontrakten, hvis der opstår behov for det. Opfølgningen skal ske
ved en individuel samtale. Hvis det er hensigtsmæssigt, kan
samtalen ske telefonisk, digitalt eller på anden tilsvarende
måde. Ved vurderingen af, om det er hensigtsmæssigt, at

§ 17. Integrationsprogrammet for udlændinge, der modtager tilbud i medfør af § 23, skal have et omfang af gennemsnitligt mindst 37 timer pr. uge inklusive forberedelse.
§ 18. En udlænding kan fortsætte sin deltagelse i et integrationsprogram i en anden kommune, hvis kommunalbestyrelsen i denne kommune godkender at overtage ansvaret
for integrationsprogrammet.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen i den kommune, hvortil udlændingen flytter, skal overtage ansvaret for integrationsprogrammet, hvis flytningen er af væsentlig betydning for den
pågældende udlændings integrationsforløb, eller hvis særlige personlige forhold i øvrigt taler derfor.
§ 18 a. (Ophævet)
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samtalen sker telefonisk, digitalt eller på anden tilsvarende
måde, finder § 21 f i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
tilsvarende anvendelse, medmindre omstændigheder vedrørende udlændingens deltagelse i danskuddannelse, jf. § 21,
tilsiger, at udlændingen møder personligt frem.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan for grupper af udlændinge, hvor helt særlige forhold gør sig gældende, fastsætte
retningslinjer for, at der i stedet for afholdelse af en samtale
kan være en anden form for kontakt.
Stk. 3. Som led i opfølgningen skal det drøftes, om der er
sket ændringer i udlændingens situation og behov, samt i
hvilket omfang kommunalbestyrelsen og udlændingen har
efterlevet kontrakten. Der skal herunder ske en drøftelse af,
om det aftalte forløb er blevet fulgt, og af udbyttet af det
fulgte forløb i forhold til de opstillede mål. Der skal endvidere på baggrund heraf ske en drøftelse af, om der skal foretages ændringer i programmets indhold, sammensætning og
mål.
Stk. 4. Med hensyn til udlændinge, der modtager kontanthjælp, skal individuelle samtaler, jf. § 20, stk. 1, afholdes
som cv-samtaler eller som jobsamtaler med fokus på konkrete job og jobsøgning. Under samtalen skal det aftales,
hvordan udlændingens jobsøgning kan understøttes. For udlændinge, der alene har ledighed som problem, skal kommunalbestyrelsen påse, at de oplysninger, som udlændingen har
indlagt i Jobnet, jf. § 26 a, fortsat er fyldestgørende.
Stk. 5. Kontraktens opfølgning skal kunne danne grundlag
for kommunalbestyrelsens beslutning om, hvorvidt udlændingen fortsat er berettiget til at modtage hjælp efter integrationsloven eller lov om aktiv socialpolitik, herunder om der
skal ske nedsættelse i eller ophør af udlændingens kontanthjælp, jf. §§ 39, 40, 40 a og 41 i lov om aktiv socialpolitik.
Stk. 6. Tilegner en udlænding sig ikke det danske sprog
systematisk og målrettet inden for den fastlagte tidsramme,
jf. § 4, stk. 2, i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., skal kommunalbestyrelsen give udlændingen
meddelelse om de mulige konsekvenser af udlændingens
manglende dansktilegnelse.
Stk. 7. Det skal ved kontraktens indgåelse sikres, at udlændingen er opmærksom på hovedbetingelserne for at opnå
tidsubegrænset opholdstilladelse, og der skal efter behov
følges op herpå.
§ 20 a. (Ophævet)
§ 20 b. (Ophævet)
§ 20 c. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om,
hvordan jobcenteret skal foretage vurderingen af, hvilke aktiviteter eller tilbud udlændingen skal følge.
Danskuddannelse
§ 21. Kommunalbestyrelsen skal inden 1 måned efter at
have overtaget ansvaret for en udlænding omfattet af § 16
henvise den pågældende til danskuddannelse i henhold til
lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan helt eller delvis undlade
at tilbyde en udlænding deltagelse i danskuddannelse, når
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den pågældendes danskkundskaber skønnes at være tilstrækkelige, eller når ganske særlige grunde i øvrigt taler derfor.
§ 22. (Ophævet)
Tilbudsmuligheder m.v.
§ 23. Til udlændinge, der er omfattet af et integrationsprogram og berettiget til kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik, skal kommunalbestyrelsen give tilbud om
1) vejledning og opkvalificering, jf. § 23 a,
2) virksomhedspraktik, jf. § 23 b, eller
3) ansættelse med løntilskud, jf. § 23 c.
Stk. 2. Tilbud skal så vidt muligt målrettes beskæftigelse
inden for områder, hvor der er behov for arbejdskraft, og gives ud fra udlændingens ønsker og forudsætninger, med
henblik på at udlændingen hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse og hel eller delvis selvforsørgelse. De enkelte
tilbud efter stk. 1 kan gives hver for sig eller i kombination.
Stk. 3. Tilbud efter stk. 1, nr. 1 og 2, kan gives med henblik på, at den enkelte opnår samfundsmæssig forståelse.
Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan helt eller delvis undlade
at give en udlænding tilbud, når ganske særlige grunde taler
derfor.
Stk. 5. Kommunalbestyrelsen skal give en flygtning eller
familiesammenført udlænding, der ikke er i beskæftigelse,
og som ikke modtager kontanthjælp, tilbud efter §§ 23 a-23
c, hvis den pågældende anmoder herom, medmindre tilbuddet ikke kan antages at ville forbedre den pågældendes beskæftigelsesmuligheder.
Stk. 6. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om tilbuddenes indhold.
Stk. 7. De regler, som beskæftigelsesministeren fastsætter
i medfør af § 113 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
om erstatning ved en udlændings tilskadekomst eller ved
skade, som en udlænding forvolder, under deltagelse i tilbud
om vejledning og opkvalificering samt tilbud om virksomhedspraktik, finder tilsvarende anvendelse.
§ 23 a. Kommunalbestyrelsen kan give udlændinge tilbud
om vejledning og opkvalificering, der kan bestå af
1) korte vejlednings- og afklaringsforløb,
2) særligt tilrettelagte projekter og uddannelsesforløb, herunder højskoleophold, praktik under uddannelsesforløbet samt fagspecifik danskundervisning,
3) ordinære uddannelsesforløb eller
4) særlige opkvalificerende forløb med henblik på anvendelse af uddannelseskvalifikationer på det danske arbejdsmarked.
Stk. 2. Tilbud skal afdække og udvikle udlændingens faglige, sociale eller sproglige kompetencer med henblik på opkvalificering til arbejdsmarkedet.
Stk. 3. Praktikperioder under særligt tilrettelagte uddannelsesforløb, jf. stk. 1, nr. 2, kan sammenlagt have en varighed på højst 3 måneder, og hver enkelt praktikperiode kan
højst have en varighed på 1 måned. I praktikperioden finder
§ 23 b, stk. 3, tilsvarende anvendelse.
Stk. 4. Produktion og afsætning af produkter i forbindelse
med særligt tilrettelagte projekter eller uddannelsesforløb, jf.
stk. 1, nr. 2, må ikke være konkurrenceforvridende. De ret-
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ningslinjer, som beskæftigelsesministeren fastsætter i medfør af § 33, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,
finder tilsvarende anvendelse.
Stk. 5. Særlige opkvalificerende forløb, jf. stk. 1, nr. 4,
kan have en varighed på op til 3 måneder. En udlænding kan
som led i integrationsprogrammet kun gennemføre et sådant
forløb én gang.
Stk. 6. Til udlændinge, der er fyldt 25 år, og udlændinge
under 25 år med forsørgelsespligt over for hjemmeboende
børn kan kommunalbestyrelsen efter en konkret vurdering
give tilbud om vejledning og opkvalificering i form af studie- og erhvervskompetencegivende uddannelse, hvis udlændingen ikke i forvejen har en sådan uddannelse. Ved afgørelsen skal kommunalbestyrelsen med udgangspunkt i udlændingens ønsker og forudsætninger vurdere udlændingens
uddannelsesønske i forhold til arbejdsmarkedets konkrete
behov for arbejdskraft.
Stk. 7. De regler om uddannelsesaktivitet og indberetningspligt, som beskæftigelsesministeren fastsætter i medfør
af § 108 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, finder tilsvarende anvendelse.
§ 23 b. Kommunalbestyrelsen kan give udlændinge, som
enten har behov for en afklaring af beskæftigelsesmål, eller
som på grund af manglende faglige, sproglige eller sociale
kompetencer kun vanskeligt kan opnå beskæftigelse på normale løn- og arbejdsvilkår eller med løntilskud, tilbud om
virksomhedspraktik på en offentlig eller privat virksomhed.
Stk. 2. Tilbud gives med henblik på at afdække og optræne udlændingens faglige, sociale eller sproglige kompetencer samt for at afklare udlændingens beskæftigelsesmål.
Stk. 3. Udlændinge i virksomhedspraktik er ikke omfattet
af de for lønmodtagere gældende regler fastsat i henhold til
eller ved lov eller ved kollektiv overenskomst. Udlændinge i
virksomhedspraktik er dog omfattet af arbejdsmiljølovgivningen og lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v.
Stk. 4. Varigheden af tilbud om virksomhedspraktik udgør
1) op til 4 uger for udlændinge, der ikke har problemer ud
over ledighed, jf. dog nr. 2,
2) op til 13 uger for udlændinge, der ikke har problemer
ud over ledighed, hvis personen ikke har erhvervserfaring, har langvarig ledighed eller i øvrigt har vanskeligt
ved at opnå beskæftigelse med løntilskud, og
3) op til 13 uger for udlændinge, der har problemer ud
over ledighed.
Stk. 5. For udlændinge omfattet af stk. 4, nr. 2 og 3, kan
perioden efter en konkret vurdering forlænges op til 26 uger.
Hvis en udlænding herefter ud fra en konkret og individuel
vurdering har særligt behov for en længere periode, kan perioden forlænges yderligere.
Stk. 6. Reglerne i §§ 48 og 49 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats om forholdet til virksomhedens ansatte, konkurrenceforvridning m.v. samt de regler, som beskæftigelsesministeren fastsætter i medfør af § 50 i lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats, finder tilsvarende anvendelse over for
udlændinge, der tilbydes virksomhedspraktik.
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§ 23 c. Kommunalbestyrelsen kan give udlændinge tilbud
om ansættelse med løntilskud hos offentlige eller private arbejdsgivere. Tilbud om ansættelse med løntilskud gives med
henblik på oplæring og genoptræning af faglige, sociale eller sproglige kompetencer.
Stk. 2. Et tilbud om ansættelse med løntilskud kan gives i
op til 1 år.
Stk. 3. §§ 54, 55 og 59 om løn- og arbejdsvilkår, jf. dog
stk. 4, §§ 60 og 61 om merbeskæftigelse m.v. og §§ 63-65
om løntilskud i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats over
for personer, der modtager kontanthjælp efter lov om aktiv
socialpolitik, finder tilsvarende anvendelse for udlændinge,
der gives tilbud om ansættelse med løntilskud. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte, at de regler, som beskæftigelsesministeren fastsætter i medfør af § 68 i lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats, helt eller delvist skal finde tilsvarende anvendelse for udlændinge, der gives tilbud om ansættelse med løntilskud.
Stk. 4. § 75 a, stk. 5 og 6, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats om løn under tilbud om ansættelse med løntilskud
hos offentlige arbejdsgivere finder tilsvarende anvendelse
for personer, der er omfattet af § 23, stk. 5.
§ 23 d. Med henblik på at fremme, at udlændinge kan opnå eller fastholde beskæftigelsesrettede aktiviteter, tilbud efter §§ 23 a-23 c eller ansættelse uden løntilskud, kan der
ydes støtte til en mentorfunktion.
Stk. 2. Udlændinge under 30 år, der tilbydes et integrationsprogram, kan få støtte til en mentorfunktion, hvis de begynder et ordinært uddannelsesforløb på almindelige vilkår.
Stk. 3. §§ 31 d og 31 e i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og de regler, som beskæftigelsesministeren fastsætter i medfør af § 31 f i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, finder tilsvarende anvendelse.
§ 23 e. En virksomhed og kommunalbestyrelsen kan indgå en partnerskabsaftale om rekrutteringsforløb for udlændinge i form af virksomhedspraktik efter § 23 b.
Stk. 2. Inden for rammerne af aftalen kan virksomheden
iværksætte vejlednings- og opkvalificeringsforløb efter § 23
a og tilknytte en mentor efter § 23 d.
Stk. 3. Virksomheden kan få tilskud til faktisk afholdte
udgifter efter stk. 2 og til faktisk afholdte udgifter til administration.
Stk. 4. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere
regler om tilskud til virksomheder efter stk. 3.
§ 23 f. Kommunalbestyrelsen kan yde udlændinge hjælp
til nærmere bestemte udgifter, der er dokumenterede og rimelige, og som skyldes udlændingens deltagelse i integrationsprogrammet, hvis den pågældende eller dennes ægtefælle ikke har økonomisk mulighed for at betale udgifterne.
Kommunalbestyrelsen kan herunder dække udgifter til
1) deltagelse i særlige forløb,
2) transport,
3) værktøj samt arbejdsredskaber og arbejdsbeklædning,
4) helt særligt undervisningsmateriale og
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5)

egenbetaling i forbindelse med ophold på højskoler
som led i aktivering efter § 23 a, stk. 1, nr. 2, af en varighed på ikke over 26 uger.
Stk. 2. Udlændinge, der modtager tilbud om ansættelse
med løntilskud, kan ikke modtage hjælp efter stk. 1, nr. 2.
§ 24. (Ophævet)
Tilskud til udgifter til opkvalificering, introduktion og
hjælpemidler ved ansættelse

Nr. 1094.

stille sig hindrende i vejen for udlændingens mulighed for at
varetage et arbejde.
Stk. 5. § 17 finder tilsvarende anvendelse.
Stk. 6. Kommunalbestyrelsen i den kommune, hvortil en
udlænding, der ikke har afsluttet sit introduktionsforløb,
flytter, skal overtage ansvaret for introduktionsforløbet.
§ 24 d. § 21 finder tilsvarende anvendelse for udlændinge, der får tilbudt et introduktionsforløb.
§ 24 e. (Ophævet)

§ 24 a. Kommunalbestyrelsen kan efter aftale med en arbejdsgiver tilbyde en udlænding, der ansættes uden løntilskud, herunder en udlænding, der ansættes i henhold til særlige løn- og ansættelsesvilkår anvist af de forhandlingsberettigede organisationer på grund af manglende sproglige og
eventuelle faglige kompetencer, opkvalificering, jf. § 23 a.
Det er en betingelse for at yde tilskud til opkvalificering, at
der er tale om opkvalificering, som virksomheden almindeligvis ikke forudsættes at tilvejebringe.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan give tilskud til hjælpemidler i form af arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger til en udlænding, der er ansat eller ansættes
uden løntilskud. Det er en betingelse for at give tilskud til
arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger, at tilskuddet er af afgørende betydning for, at udlændingen kan
fastholde eller opnå ansættelse, eller at redskabet eller indretningen kompenserer for udlændingens begrænsning i arbejdsevnen.
Stk. 3. De regler, som beskæftigelsesministeren fastsætter
i medfør af § 100, stk. 4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats om tilskud til hjælpemidler, finder tilsvarende anvendelse.
Stk. 4. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om indholdet af de opkvalificerende forløb, som kan tilbydes efter stk. 1.

§ 24 g. Kommunalbestyrelsen kan yde støtte til en virksomhed, der etablerer en vejlederfunktion for en udlænding,
der er omfattet af § 2, stk. 4, nr. 1, 7 og 8. Ved en vejlederfunktion forstås, at en medarbejder i virksomheden eller en
ekstern konsulent varetager en særlig opgave med at give
udlændingen indblik i muligheder og vilkår på arbejdsmarkedet i Danmark. Indsatsen skal ligge ud over, hvad arbejdsgiveren sædvanligvis forventes at varetage.
Stk. 2. Støtte bevilges til dækning af lønomkostninger ved
frikøb af den medarbejder, der varetager vejlederfunktionen,
eller honorar til ekstern konsulent.
Stk. 3. Ud fra en konkret vurdering af behov og forudsætninger hos den udlænding, der har brug for en vejleder, fastsætter kommunalbestyrelsen i samarbejde med virksomheden et timetal for vejlederfunktionen.
Stk. 4. Med henblik på at forbedre en medarbejders mulighed for at varetage vejlederfunktionen kan der bevilges
tilskud til køb af uddannelse til medarbejderen.
Stk. 5. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere
regler om støtte til en vejlederfunktion, herunder om tilskud
til køb af uddannelse til vejlederen.

Særlig løntilskudsordning for udlændinge over 55 år

Kapitel 5

§ 24 b. (Ophævet)
Kapitel 4 a
Introduktionsforløb for indvandrere
§ 24 c. Indvandrere skal, hvis de på tidspunktet for kommunalbestyrelsens overtagelse af ansvaret er fyldt 18 år, have tilbudt et introduktionsforløb, som tilrettelægges af den
ansvarlige kommunalbestyrelse.
Stk. 2. Introduktionsforløbet består af
1) danskuddannelse, jf. § 24 d, og
2) beskæftigelsesrettede tilbud, jf. § 24 f, hvis indvandreren er berettiget til og ønsker at modtage sådanne.
Stk. 3. Introduktionsforløbet skal påbegyndes, senest 1
måned efter at kommunalbestyrelsen har overtaget ansvaret
for en udlænding.
Stk. 4. Introduktionsforløbet har en varighed på højst 3 år,
efter at kommunalbestyrelsen har overtaget ansvaret for udlændingen, jf. § 4. Introduktionsforløbet skal tilpasses den
enkelte udlændings forudsætninger og formålet med den pågældendes ophold i Danmark, således at udlændingen kan
gennemføre forløbet hurtigst muligt, og tilbuddene må ikke

§ 24 f. § 23, stk. 5, finder tilsvarende anvendelse for udlændinge, der får tilbudt et introduktionsforløb, dog ikke udlændinge omfattet af § 2, stk. 4, nr. 1-3 eller 5.

Pligt til tilmelding som arbejdssøgende, rådighedsvurdering
m.v.
§ 25. (Ophævet)
§ 25 a. (Ophævet)
§ 26. (Ophævet)
Konkrete pligter for udlændinge, der alene har ledighed
som problem
§ 26 a. En udlænding, der har ansøgt om eller modtager
kontanthjælp alene på grund af ledighed, skal ved første
henvendelse til kommunen om hjælp tilmelde sig som arbejdssøgende i jobcenteret, og kommunen har pligt til at sikre dette. Udlændingen skal mindst hver syvende dag tjekke
sine jobforslag på Jobnet og dermed bekræfte, at pågældende er arbejdssøgende. De regler, som fastsættes i medfør af
§ 11, stk. 5, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, finder
tilsvarende anvendelse for udlændingens tilmelding og afmelding som arbejdssøgende.
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Stk. 2. Udlændingen skal hurtigst muligt og senest 3 uger
efter tilmelding som arbejdssøgende hos jobcenteret sørge
for at lægge en beskrivelse (cv) af tidligere beskæftigelse,
uddannelse, kvalifikationer og øvrige forhold af betydning
for jobcenterets bistand til at finde arbejde ind i Beskæftigelsesministeriets database Jobnet. Udlændingen skal endvidere angive mindst et beskæftigelsesmål. Jobcenteret kan inden for fristen i 1. pkt. fastsætte, hvornår oplysningerne skal
være indlagt i Jobnet. Foreligger der oplysninger som nævnt
i 1. pkt. fra en tidligere tilmelding som arbejdssøgende, skal
oplysningerne straks på ny gøres tilgængelige, hvis udlændingen igen bliver tilmeldt som arbejdssøgende.
Stk. 3. Jobcenteret skal senest 3 uger efter udlændingens
tilmelding som arbejdssøgende, jf. stk. 1, afholde en cvsamtale med udlændingen, hvor det sikres, at de oplysninger, som udlændingen har indlagt i Jobnet, er fyldestgørende. Under samtalen skal det aftales, hvordan jobcenteret skal
bistå udlændingen med at finde et arbejde, og udlændingen
kan pålægges at søge relevante ledige job.
Stk. 4. Udlændingen skal søge arbejde på den måde, der
er sædvanlig inden for det pågældende område. Udlændingen skal endvidere søge ledige job, når jobcenteret forlanger
det.
Stk. 5. Jobcenteret skal yde bistand, i forbindelse med at
en udlænding indlægger oplysninger i Jobnet, hvis den pågældende anmoder herom.
Stk. 6. Staten og kommunen har adgang til de oplysninger, som udlændingen har indlagt i Jobnet.
Rådighedsvurdering m.v.
§ 27. En kommunalbestyrelse, der på baggrund af en offentlig kontrolaktion modtager oplysninger, som rejser tvivl
om, hvorvidt en udlænding, der modtager kontanthjælp, opfylder sin rådighedsforpligtelse, skal straks indkalde udlændingen til en individuel samtale, der skal afholdes inden 1
uge fra det tidspunkt, hvor oplysningen er modtaget. Skyldes tvivlen om opfyldelsen af rådighedsforpligtelsen, at udlændingen har opholdt sig i udlandet, skal kommunalbestyrelsen herefter afholde en individuel samtale hver 14. dag
med den pågældende indtil 3 måneder efter første samtale.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal, hvis udlændingen er
berettiget til kontanthjælp, inden 2 uger efter første samtale
efter stk. 32) give udlændingen tilbud som led i integrationsprogrammet eller pålægge udlændingen at deltage i tidligere
tilbudte aktiviteter.
§ 27 a. Når kommunalbestyrelsen henviser en udlænding,
der modtager kontanthjælp, og som ikke har problemer ud
over ledighed, til et job af over 5 dages varighed og udlændingen ikke får jobbet, igangsættes et systematisk henvisningsforløb efter stk. 2.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal hurtigst muligt henvise
udlændingen til endnu et job og skal løbende fortsætte hermed indtil 3 måneder efter første henvisning efter stk. 1,
hvis udlændingen ikke kommer i beskæftigelse. Er der ikke
job, hvortil udlændingen kan henvises, skal kommunalbestyrelsen pålægge udlændingen at søge et antal nærmere angiv-
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ne job på Beskæftigelsesministeriets database Jobnet. Jobbene udsøges i samarbejde med udlændingen.
Stk. 3. En udlænding, der er omfattet af et systematisk
henvisningsforløb, kan ikke henvises til en anden aktør, jf.
§ 5, stk. 3, som kommunalbestyrelsen har overladt varetagelsen af integrationsprogrammer. Dette gælder dog ikke,
hvis udlændingen er omfattet af målgruppen for et statsligt
rammeudbud efter § 12 a i lov om ansvaret for og styringen
af den aktive beskæftigelsesindsats, eller hvis jobcenteret er
blevet pålagt at bruge anden aktør efter § 11 i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.
§ 27 b. Kommunalbestyrelsen skal, umiddelbart efter at
en udlænding, som uden rimelig grund er ophørt med en uddannelse, som den pågældende har været forpligtet til at påbegynde, jf. § 16 a, stk. 3, ansøger om kontanthjælp,
1) bistå udlændingen med at finde beskæftigelse,
2) pålægge udlændingen at søge særligt angivne job på
Beskæftigelsesministeriets database Jobnet eller
3) foretage opfølgning på udlændingens integrationskontrakt, jf. § 20, og ud fra en vurdering af udlændingens
situation og behov give udlændingen tilbud som led i
integrationsprogrammet, jf. § 16, stk. 2.
§ 27 c. (Ophævet)
§§ 28-31 a. (Ophævet)
§ 32. Har kommunalbestyrelsen i den kommune, hvortil
den pågældende udlænding flytter, ikke godkendt at overtage ansvaret for integrationsprogrammet, kan kommunalbestyrelsen i denne kommune bestemme, at kontanthjælpen
nedsættes eller ophører.
Stk. 2. Flytter en udlænding, der i medfør af stk. 1 har fået
nedsat sin kontanthjælp, tilbage til den kommune, som den
pågældende er fraflyttet, udbetaler kommunalbestyrelsen i
denne kommune efter ansøgning fuld kontanthjælp fra udgangen af den første hele måned efter tilbageflytningen, såfremt de øvrige betingelser herfor efter reglerne i dette kapitel er opfyldt.
§ 32 a. (Ophævet)
Kapitel 6
Hjælp i særlige tilfælde
§ 33. (Ophævet)
§ 34. Bestemmelserne i dette kapitel finder anvendelse, de
første 3 år efter at kommunalbestyrelsen har overtaget ansvaret for udlændingen, jf. § 4.
Enkeltudgifter
§ 35. Kommunalbestyrelsen kan yde udlændinge hjælp til
rimeligt begrundede enkeltudgifter, såfremt den pågældendes egen afholdelse af udgifterne i afgørende grad vil vanskeliggøre den pågældendes og dennes families muligheder
for at klare sig selv i fremtiden. Hjælpen kan normalt kun
ydes, hvis udgifterne er opstået som følge af behov, der ikke
har kunnet forudses. Kommunalbestyrelsen kan dog efter en
konkret vurdering undtagelsesvis yde hjælp til en udgift, der
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har kunnet forudses, hvis afholdelsen af udgiften er af helt
afgørende betydning for den pågældendes eller dennes families livsførelse.

borger i eller har særlig tilknytning til vedkommende land
eller er sikret varige arbejdsmuligheder i landet.

Sygebehandling m.v.

Udbetaling af hjælp og tilbagebetaling m.v.

§ 36. Kommunalbestyrelsen kan yde udlændinge hjælp til
udgifter til sygebehandling, medicin, tandbehandling eller
lignende, der ikke kan dækkes efter anden lovgivning, hvis
den pågældende eller dennes ægtefælle ikke har økonomisk
mulighed for at betale udgifterne. Der kan kun ydes hjælp,
hvis behandlingen er nødvendig og helbredsmæssigt velbegrundet. Der kan kun undtagelsesvis ydes hjælp til udgifter
til behandling uden for det offentlige behandlingssystem.
Dette forudsætter, at der ikke er behandlingsmuligheder inden for det offentlige behandlingssystem, og at behandlingen i hvert enkelt tilfælde er lægeligt velbegrundet.

§ 40. Reglerne om udbetaling af hjælp i kapitel 11 i lov
om aktiv socialpolitik finder tilsvarende anvendelse på ydelser udbetalt i medfør af kapitel 6.

Særlig hjælp vedrørende børn
§ 37. Kommunalbestyrelsen kan yde udlændinge hjælp til
udgifter ved udøvelse af ret til samvær med egne børn under
18 år, som ikke bor hos udlændingen. Det er en betingelse
for at yde hjælp, at udlændingen eller dennes ægtefælle ikke
har økonomisk mulighed for at betale udgifterne.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan yde hjælp til rejseudgifter med henblik på kontakt til børn, der er ført til udlandet
uden samtykke fra udlændingen. Det er en forudsætning, at
udlændingen er indehaver af forældremyndigheden, at sagen
er blevet anmeldt til dansk politi, og at kommunalbestyrelsen har forelagt sagen for Udenrigsministeriet. Det er yderligere en forudsætning, at udlændingen eller dennes ægtefælle
ikke har økonomisk mulighed for at betale udgiften.
§ 38. Kommunalbestyrelsen kan yde udlændinge hjælp til
udgifterne ved at forsørge et barn, når forældremyndigheden
ved forældremyndighedsindehaverens død er tillagt en anden eller andre, der ikke har forsørgelsespligt over for barnet. Det er en betingelse, at barnets indtægter, herunder det
særlige børnetilskud efter lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, ikke er tilstrækkelige til at
dække udgifterne ved at forsørge barnet.
Flytning
§ 39. Kommunalbestyrelsen kan yde hjælp til flytning,
som forbedrer bolig- eller erhvervsforhold, herunder en flytning, hvor der flyttes fra en bolig med en boligudgift, der ikke svarer til udlændingens eller denne families økonomiske
formåen, til en bolig med en lavere boligudgift, for en udlænding eller dennes familie. Det er en betingelse for hjælpen, at hverken den pågældende eller dennes ægtefælle har
økonomiske muligheder for at betale udgifterne.
Stk. 2. Hjælp efter stk. 1 ydes af kommunalbestyrelsen i
den kommune, som udlændingen fraflytter.
Stk. 3. Flytter udlændingen til en anden kommune, kan
hjælp efter stk. 1 kun ydes, såfremt kommunalbestyrelsen i
denne kommune har godkendt at overtage ansvaret for integrationsprogrammet.
Stk. 4. Hvis flytningen sker til udlandet, kan hjælp efter
stk. 1 kun ydes, såfremt den pågældende udlænding er stats-

Kapitel 7

§ 41. Reglerne om tilbagebetaling i kapitel 12 i lov om
aktiv socialpolitik finder tilsvarende anvendelse på ydelser
udbetalt i medfør af kapitel 6.
§ 41 a. (Ophævet)
Kapitel 7 a
Medborgerskabsprøve
§ 41 b. Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold etablerer en medborgerskabsprøve.
Stk. 2. Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold kan fastsætte regler om etablering og afholdelse af medborgerskabsprøven, herunder regler om udpegning
af prøveafholdere, om betingelser for deltagelse i prøven,
om opkrævning af gebyr for deltagelse i prøven og om prøvens gennemførelse.
Kapitel 8
Integrationsråd og Rådet for Etniske Minoriteter
§ 42. Kommunalbestyrelsen kan oprette et integrationsråd.
Stk. 2. Integrationsrådet kan afgive vejledende udtalelser
om den almindelige integrationsindsats i kommunen og om
de integrationsprogrammer, der tilbydes af kommunalbestyrelsen. Udtalelserne offentliggøres.
Stk. 3. Integrationsrådet består af mindst syv medlemmer
med bopæl i kommunen. Medlemmerne udpeges af kommunalbestyrelsen. Rådets funktionsperiode følger den kommunale valgperiode.
Stk. 4. Kommunalbestyrelsen fastsætter medlemstallet.
Medlemmerne udpeges blandt medlemmer af lokale flygtninge- og indvandrerforeninger eller andre tilsvarende personer i kommunen. Endvidere udpeges medlemmer blandt
personer med tilknytning til skolebestyrelser og lokale foreninger i kommunen. Kommunalbestyrelsen kan udpege et
eller flere medlemmer af rådet som repræsentanter for kommunen.
Stk. 5. Kommunalbestyrelsen drager omsorg for sekretariatsbetjeningen af integrationsrådet.
Stk. 6. Kommunalbestyrelsen fastsætter forretningsorden
for integrationsrådet på baggrund af en af ministeren for
børn, ligestilling, integration og sociale forhold udarbejdet
standardforretningsorden.
§ 43. Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold nedsætter repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter.
Stk. 2. Hvert af de i § 42 nævnte integrationsråd vælger
hvert fjerde år blandt de i § 42, stk. 4, 2. pkt., nævnte med-

7. oktober 2014.

12

lemmer et medlem til repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter. I kommuner uden integrationsråd kan kommunalbestyrelsen udpege et medlem til repræsentantskabet
for Rådet for Etniske Minoriteter. Repræsentantskabets opgave er at vælge 5 medlemmer til Rådet for Etniske Minoriteter. Repræsentantskabets funktionsperiode følger den
kommunale valgperiode.
Stk. 3. Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold drager omsorg for sekretariatsbetjeningen af
repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter og for
mødeledelsen.
Stk. 4. Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold fastsætter regler om valg af og forretningsorden for repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter.
§ 44. Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold nedsætter Rådet for Etniske Minoriteter, der består af 14 medlemmer. Repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter vælger hvert fjerde år blandt sine medlemmer 5 medlemmer til Rådet for Etniske Minoriteter. Kommunalbestyrelserne i København, Aarhus, Odense og Aalborg Kommuner indstiller hver 2 medlemmer til Rådet for
Etniske Minoriteter. Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold udpeger på baggrund af indstillingerne og under iagttagelse af reglerne i lov om ligestilling af
kvinder og mænd 1 medlem fra hver kommune til Rådet for
Etniske Minoriteter. Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold udpeger herudover 5 medlemmer
til Rådet for Etniske Minoriteter, heriblandt formanden.
Stk. 2. Rådets funktionsperiode følger den kommunale
valgperiode.
Stk. 3. Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold udpeger 1 tilforordnet medlem fra Ministeriet
for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, som
ikke har stemmeret.
Stk. 4. Rådet for Etniske Minoriteter rådgiver ministeren
for børn, ligestilling, integration og sociale forhold om
spørgsmål af betydning for flygtninge og indvandrere. Rådet
kan ikke afgive udtalelser om enkeltsager.
Stk. 5. Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold drager omsorg for sekretariatsbetjeningen af
Rådet for Etniske Minoriteter.
Stk. 6. Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold fastsætter regler om valg af og forretningsorden for Rådet for Etniske Minoriteter.
Kapitel 9
Finansiering og administration m.v.
§ 45. Udgifter efter denne lov til udlændinge afholdes af
den kommune, der er ansvarlig for integrationsindsatsen, jf.
§ 4. Tager udlændingen bopæl eller ophold i en anden kommune, afholdes udgifterne efter denne lov af denne kommune.
Stk. 2. Staten refunderer 50 pct. af kommunernes udgifter
til hjælp i særlige tilfælde, jf. kapitel 6, til udgifter i forbindelse med udlændinges deltagelse i integrationsprogrammet,
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jf. § 23 f, og til hjælpemidler i form af arbejdsredskaber og
mindre arbejdspladsindretninger efter § 24 a, stk. 2.
Stk. 3. Staten yder i introduktionsperioden, jf. § 16, stk. 6,
et grundtilskud på 2.366 kr. for hver udlænding omfattet af
integrationsprogrammet, jf. § 16. Grundtilskuddet ydes til
dækning af sociale merudgifter og generelle udgifter i medfør af kapitel 3 og 4 til udlændinge og udbetales til den kommunalbestyrelse, der er ansvarlig for integrationsindsatsen,
jf. § 4.
Stk. 4. Staten refunderer inden for et rådighedsbeløb i introduktionsperioden, jf. § 16, stk. 6, 50 pct. af kommunalbestyrelsens udgifter til integrationsprogrammer, jf. § 16,
stk. 2 og 3, herunder danskuddannelse, jf. § 21, og tilbud efter § 23. Rådighedsbeløbet opgøres til 73.000 kr. pr. år gange antallet af udlændinge i kommunen, der modtager tilbud
efter kapitel 4. Antallet af udlændinge i kommunen opgøres
som helårspersoner.
Stk. 5. Staten refunderer inden for et rådighedsbeløb i introduktionsperioden, jf. § 24 c, stk. 4, 50 pct. af kommunalbestyrelsens udgifter til introduktionsforløb, jf. § 24 c,
stk. 2, herunder danskuddannelse, jf. § 24 d, tilbud efter § 24
f og støtte ydet til en virksomhed, der etablerer en vejlederfunktion, jf. § 24 g. Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning, jf. lov om danskuddannelse til voksne udlændinge
m.fl., er ikke omfattet af rådighedsbeløbet. Rådighedsbeløbet opgøres til 50.000 kr. pr. år gange antallet af udlændinge
i kommunen, der modtager tilbud efter kapitel 4 a. Antallet
af udlændinge i kommunen opgøres som helårspersoner.
Stk. 6. Staten yder til den kommunalbestyrelse, der er ansvarlig for integrationsindsatsen, jf. § 4, et tilskud på 7.866
kr. pr. måned for hver mindreårig uledsaget flygtning, som
bor eller opholder sig i kommunen. Tilskuddet ydes, indtil
den mindreårige uledsagede flygtning fylder 18 år eller den
pågældendes forældre får lovligt ophold her i landet. Der
kan ikke ydes grundtilskud efter stk. 3 eller refusion for udgifter til integrationsprogram efter stk. 4 til en kommunalbestyrelse, der modtager tilskud efter 1. pkt.
Stk. 7. Staten yder til den kommunalbestyrelse, der er eller ved introduktionsperiodens udløb, jf. § 16, stk. 6, har været ansvarlig for integrationsindsatsen, jf. § 4, for hver udlænding omfattet af integrationsprogrammet, der har fået udarbejdet en integrationskontrakt efter § 19, følgende resultattilskud:
1) 44.006 kr., hvis udlændingen inden for introduktionsperioden, jf. § 16, stk. 6, kommer i ordinær beskæftigelse og fortsætter i ordinær beskæftigelse i en sammenhængende periode på mindst 6 måneder.
2) 44.006 kr., hvis udlændingen inden for introduktionsperioden, jf. § 16, stk. 6, påbegynder en studie- eller erhvervskompetencegivende uddannelse og fortsætter uddannelsesforløbet i en sammenhængende periode på
mindst 6 måneder og under studieforløbet kan modtage
SU, elevløn el.lign., der sikrer udlændingen et forsørgelsesgrundlag.
3) 33.005 kr., hvis udlændingen inden for introduktionsperioden, jf. § 16, stk. 6, indstiller sig til prøve i dansk
og senest ved første prøvetermin efter introduktionsperiodens udløb består prøve i dansk på det niveau, der i
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samarbejde med udbyderen af danskuddannelse er fastsat som mål i integrationskontrakten, jf. § 19.
4) 33.005 kr., hvis en udlænding, der efter introduktionsperiodens udløb, jf. § 16, stk. 6, tilbydes danskuddannelse efter § 2, stk. 5, i lov om danskuddannelse til
voksne udlændinge m.fl.,
a) indstiller sig til prøve i dansk inden uddannelsestilbuddets ophør, dog senest 1 år efter introduktionsperiodens udløb, jf. § 16, stk. 6, og
b) senest ved første prøvetermin herefter består prøve
i dansk på det niveau, der i samarbejde med udbyderen af danskuddannelse er fastsat som mål i integrationskontrakten, jf. § 19.
Stk. 8. Kommunalbestyrelsen skal tilvejebringe og meddele ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale
forhold de oplysninger, herunder statistiske oplysninger,
som denne måtte forlange om kommunalbestyrelsens indsats.
§ 45 a. (Ophævet)
§ 46. (Ophævet)
§ 47. Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold fastsætter efter forhandling med beskæftigelsesministeren nærmere regler om anvisning af refusion og tilskud, regnskabsaflæggelse og revision, herunder nærmere
regler om udbetaling af tilskud og anvisning af refusion efter § 45, stk. 3-7, og om vilkårene herfor.
Stk. 2. Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold fastsætter efter forhandling med beskæftigelsesministeren regler om forældelse af kommuners krav om
refusion og tilskud efter denne lov.
§ 48. De beløb, der er anført i § 45, stk. 3, 6 og 7, er fastsat i 2010-niveau og reguleres fra og med 2011 en gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten efter lov om
en satsreguleringsprocent. De beløb, der er anført i § 45, stk.
4 og 5, er fastsat i 2014-niveau og reguleres fra 2015 en
gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten efter
lov om en satsreguleringsprocent.
Stk. 2. Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold og beskæftigelsesministeren bekendtgør størrelsen af de regulerede beløb.
Kapitel 10
Indhentning og videregivelse af oplysninger
§ 49. Den, der ansøger om eller modtager ydelser efter
kapitel 4-6, har pligt til at medvirke til at tilvejebringe de
oplysninger, der er nødvendige for at afgøre, om den pågældende har ret til ydelsen.
Stk. 2. Den, der modtager ydelser efter kapitel 4-6, har
pligt til at give kommunalbestyrelsen oplysninger om ændringer i sine forhold, der kan have betydning for den fortsatte ret til ydelsen.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med behandling af sager om ydelser efter kapitel 4-6 give udlændingen skriftlig underretning om pligten til at give oplysninger efter stk. 1 og 2 om, hvilke typer af ændringer i den på-
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gældendes forhold der kan have betydning for hjælpen, og
som udlændingen efter stk. 2 har pligt til at oplyse om, og
om konsekvenserne af, at der ikke oplyses om ændringerne.
§ 50. Kommunalbestyrelsen kan med udlændingens samtykke forlange, at personer og myndigheder m.v., der har
kendskab til forholdene, giver oplysninger, der må anses for
nødvendige ved behandling af sager om ydelser efter kapitel
4-6. Det gælder også oplysninger om udlændinges rent private forhold og andre fortrolige oplysninger. Kommunalbestyrelsen kan i den forbindelse indhente læge- og sygehusjournaler.
Stk. 2. Kan udlændingens samtykke ikke opnås, kan oplysningerne indhentes uden samtykke.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal oplyse udlændingen
om adgangen til at indhente oplysninger efter stk. 1 og om
konsekvenserne af, at udlændingen ikke vil medvirke til at
indhente oplysninger.
Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan begære optaget forhør
efter retsplejelovens § 1018 med henblik på indhentning af
oplysninger som nævnt i stk. 1.
Stk. 5. Kommunalbestyrelsen kan uden samtykke fra den
person, som oplysningerne vedrører, kræve at få oplysninger
om økonomiske forhold fra andre offentlige myndigheder
og arbejdsløshedskasser. Oplysningerne kan indhentes, selv
om den person, som oplysningerne vedrører, ikke bor i den
kommune, som indhenter oplysningerne. Oplysningerne kan
indhentes som led i behandlingen af en enkelt sag eller som
led i en generel søgning til brug for kontrol.
Stk. 6. Kommunalbestyrelsen kan til brug for behandlingen af sager om ydelser efter kapitel 4-6, af sager om opfølgning på integrationskontrakter efter § 20 og af sager om
finansiering og resultattilskud m.v. efter kapitel 9 få terminaladgang til oplysninger i indkomstregisteret, jf. lov om et
indkomstregister § 7.
§ 51. Udlændingestyrelsen meddeler uden udlændingens
samtykke i forbindelse med meddelelse af opholdstilladelse
navn, personlige data og opholdsgrundlag til den kommunalbestyrelse, som integrationsansvaret påhviler.
Stk. 2. Udlændingestyrelsen kan med udlændingens samtykke videregive andre oplysninger om den pågældende,
herunder oplysninger om udlændingens rent private forhold
og andre fortrolige oplysninger til den kommunalbestyrelse,
som integrationsansvaret påhviler, når det må antages, at oplysningerne har væsentlig betydning for kommunalbestyrelsens varetagelse af integrationsansvaret. Opnås samtykke ikke, kan oplysningerne videregives uden samtykke. Er der tale om oplysninger om den pågældendes rent private forhold,
kan videregivelse alene ske i overensstemmelse med reglerne i forvaltningslovens § 28, stk. 2.
§ 51 a. En kommunalbestyrelse, der er bemyndiget i medfør af § 5, stk. 2, kan til brug for kommunalbestyrelsens varetagelse af de bemyndigede opgaver afkræve den delegerende kommunalbestyrelse de oplysninger, der er nødvendige herfor.
Stk. 2. En kommunalbestyrelse, der har bemyndiget en
anden kommunalbestyrelse i medfør af § 5, stk. 2, kan til
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brug for kommunalbestyrelsens behandling af en sag afkræve den bemyndigede kommunalbestyrelse oplysninger, som
er tilgået denne som følge af bemyndigelsen.
Stk. 3. En kommunalbestyrelse, der er bemyndiget i medfør af § 5, stk. 2, kan til brug for kommunalbestyrelsens varetagelse af de bemyndigede opgaver indhente de samme
oplysninger fra offentlige myndigheder og private, som ifølge lovgivningen ville kunne indhentes af den delegerende
kommunalbestyrelse, hvis denne havde behandlet sagen.
§ 51 b. Flytter en udlænding inden introduktionsperiodens
udløb, jf. § 16, stk. 6, til en anden kommune, videregiver
kommunalbestyrelsen i fraflytningskommunen uden udlændingens samtykke oplysninger om udlændingens navn, opholdsgrundlag og andre personlige data til kommunalbestyrelsen i tilflytningskommunen.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen i fraflytningskommunen videregiver i den i stk. 1 nævnte situation endvidere uden udlændingens samtykke oplysningerne fra udlændingens integrationskontrakt, jf. § 19, stk. 1, og kopi af den underskrevne erklæring om integration og aktivt medborgerskab i det
danske samfund, jf. § 19, stk. 1, 3. pkt., til kommunalbestyrelsen i tilflytningskommunen. Har kommunalbestyrelsen i
fraflytningskommunen i forbindelse med en udlændings
flytning til kommunen modtaget de i 1. pkt. nævnte oplysninger fra en kommune, hvori udlændingen tidligere har haft
bopæl eller ophold, videregiver kommunalbestyrelsen tillige
disse oplysninger til kommunalbestyrelsen i tilflytningskommunen.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen i fraflytningskommunen
skal i den i stk. 1 nævnte situation endvidere vurdere, om
andre oplysninger vedrørende udlændingen end de i stk. 1
og 2 nævnte vil være af væsentlig betydning for udlændingens integrationsforløb og derfor bør videregives til kommunalbestyrelsen i tilflytningskommunen med henblik på
dennes varetagelse af integrationsansvaret for udlændingen.
Oplysningerne kan videregives med udlændingens samtykke. Opnås samtykke ikke, kan oplysningerne videregives
uden udlændingens samtykke, hvis oplysningerne vurderes
at være nødvendige for tilflytningskommunens kommunalbestyrelses varetagelse af integrationsansvaret for udlændingen.
§ 51 c. Andre aktører, der af kommunalbestyrelsen, jf.
§ 5, stk. 3, er bemyndiget til helt eller delvis at forestå opgaver og træffe afgørelser vedrørende integrationsprogrammer
for udlændinge, skal underrette kommunalbestyrelsen, hvis
udlændingen ikke møder til samtaler eller ikke deltager i tilbud i medfør af integrationsprogrammet.
Stk. 2. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere
regler for indholdet af underretningerne, hvornår disse skal
afgives og den måde, hvorpå anden aktør skal underrette
kommunalbestyrelsen.
§ 52. (Ophævet)
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Kapitel 11
Klageregler
§ 53. Udlændingestyrelsens bestemmelse om, hvorvidt en
udlænding er omfattet af integrationsloven, jf. § 2, stk. 6,
om landstallet, jf. § 6, om regions- og kommunekvoter, jf.
§§ 7 og 8, om visitering, jf. §§ 10 og 11, og om anvisning af
boliger, jf. § 15, kan ikke indbringes for anden administrativ
myndighed.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsens afgørelser efter denne lov
kan indbringes for Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg.
Klager behandles efter reglerne i kapitel 10 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Afgørelser
om boligplacering af flygtninge efter lovens kapitel 3 og afgørelser om hjælp efter lovens §§ 35-39 kan dog indbringes
for Ankestyrelsen efter reglerne i kapitel 10 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Kommunalbestyrelsens afgørelse om udpegning af medlemmer af integrationsrådet, jf. § 42, kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.
Stk. 3. Afgørelser, der er truffet af en kommunalbestyrelse
efter bemyndigelse i medfør af § 5, stk. 2, kan ikke påklages
til den delegerende kommunalbestyrelse.
Kapitel 12
Definitioner
§§ 54-56. (Ophævet)
§ 57. Meddeles en udlænding med opholdstilladelse, der
er omfattet af § 2, stk. 2-4, efterfølgende opholdstilladelse
på andet grundlag, har de i denne lov fastsatte bestemmelser
virkning fra den første opholdstilladelse.
Stk. 2. Meddeles en udlænding, der tidligere har haft opholdstilladelse, på ny opholdstilladelse, forkortes vedkommendes nye introduktionsperiode, jf. § 16, stk. 6, og § 24 c,
stk. 4, med det tidsrum, hvori udlændingen forud for meddelelsen af den seneste opholdstilladelse har været omfattet af
en introduktionsperiode, eller, hvis udlændingen ikke har
været omfattet af en introduktionsperiode, med det tidsrum,
hvori udlændingen har været omfattet af tilbud om danskuddannelse efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Hvis særlige omstændigheder tilsiger det, kan kommunalbestyrelsen helt eller delvis undlade at forkorte den
nye introduktionsperiode. Den nye introduktionsperiode skal
dog ophøre senest på det tidspunkt, hvor udlændingen har
opholdt sig her i riget i sammenlagt 7 år inden for de seneste
8 år.
Stk. 3. En udlænding, der har eller tidligere har haft opholdstilladelse, og som meddeles opholdstilladelse på et
grundlag omfattet af § 2, stk. 2, bliver omfattet af reglerne i
kapitel 3 om boligplacering af flygtninge, hvis den pågældende på tidspunktet for den seneste opholdstilladelses meddelelse er indkvarteret på et indkvarteringssted, jf. udlændingelovens § 42 a, stk. 5.
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Kapitel 13
Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser m.v.
§ 58. Loven træder i kraft den 1. januar 1999, jf. dog
stk. 2-4.
Stk. 2. §§ 6, 7, 8 og 9 træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.
Stk. 3. Lovens kapitler 3-6, 9 og 10 gælder ikke for udlændinge, der er meddelt opholdstilladelse inden den 1. januar 1999.
Stk. 4. § 62, nr. 2-6, træder i kraft den 1. juli 1998 og har
virkning fra og med tilskudsåret 1999.
Stk. 5. Integrationsrådene afholder tidligst den 1. juli 1999
valg til repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter, som herefter afholder valg til Rådet for Etniske Minoriteter. Er der den 1. juli 1999 ikke oprettet 14 integrationsråd,
afholdes valget, når dette er tilfældet. Funktionsperioden for
repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter og Rådet for Etniske Minoriteter følger herefter den kommunale
valgperiode.
§§ 59-66. (Udelades)
§ 67. (Ophævet)
§ 68. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.
Lov nr. 361 af 6. juni 2002 (Ændring af reglerne om ret
til kontanthjælp, introduktionsydelse m.v.) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:
§3
Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2002, jf. dog stk.
2-4.
Stk. 2-3. (Udelades)
Stk. 4. § 2, nr. 1-8, har virkning for udlændinge, som
kommunalbestyrelsen overtager ansvaret for, jf. integrationslovens § 4, fra og med den 1. juli 2002. De udlændinge,
som kommunalbestyrelsen overtager ansvaret for, jf. integrationslovens § 4, før den 1. juli 2002, er omfattet af de
hidtil gældende regler. For udlændinge, der er omfattet af
introduktionsprogrammet, og som kommunalbestyrelsen har
overtaget ansvaret for før den 1. juli 2002, udgør grundtilskuddet efter § 45, stk. 4, 4.256 kr. pr. måned. Bestemmelserne i § 2, nr. 9-12, træder først i kraft den 1. januar 2003.
Lov nr. 364 af 6. juni 2002 (Individuelle kontrakter) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:
§2
Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2002.
Stk. 2. For de udlændinge, der har fået udarbejdet en individuel handlingsplan inden lovens ikrafttræden, finder de
hidtidige regler fortsat anvendelse. Udlændinge, der har fået
udarbejdet en individuel handlingsplan, skal dog senest 3
måneder efter lovens ikrafttræden have tilbud om at få udarbejdet en individuel kontrakt.

Lov nr. 438 af 10. juni 2002 indeholder (Bagudbetaling
af kontanthjælp m.v., ændring af reglerne om ledighedsydelse, indførelse af bemyndigelse vedrørende personer fra Færøerne og Grønland på døgninstitutioner m.v., ændring af
reglerne om fleksydelse og om lægers honorering i koordinationsudvalg) følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:
§7
Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2002, jf. dog stk.
2-4.
Stk. 2. § 1, nr. 1-11, 21-23 og 27, samt §§ 2, 5 og 6 træder
i kraft den 1. januar 2003, jf. dog stk. 5 og 6.
Stk. 3-4. (Udelades)
Stk. 5. § 1, nr. 1-11, 21-23 og 27, samt § 2 gælder ikke for
personer, der modtager introduktionsydelse, starthjælp eller
kontanthjælp ved lovens ikrafttræden. Disse bevarer retten
til hjælp efter de hidtil gældende regler, indtil udbetalingen
har været afbrudt i mindst 1 måned. Ønsker disse personer
efterfølgende at modtage hjælp som følge af ændring i deres
forhold, vil de være omfattet af de ændrede regler.
Stk. 6. Kommunen kan træffe beslutning om, at en person,
der har ansøgt om eller får forudbetalt hjælp, overgår fra
forudbetalt hjælp til bagudbetalt hjælp, hvis den pågældendes ægtefælle modtager bagudbetalt hjælp. Tilsvarende gælder samlevende, hvis beregningen af kontanthjælp er afhængig af ægtefællens eller samleverens forhold.
Lov nr. 1034 af 17. december 2002 (Harmonisering af
reglerne om kontanthjælp og barseldagpenge, indfasning af
bagudbetaling af kontanthjælp m.v.) indeholder følgende
ikrafttrædelsesbestemmelse:
§4
Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2003, jf. dog stk.
2.
Stk. 2. De hidtil gældende regler i lov om aktiv socialpolitik og integrationsloven gælder fortsat for forældre til børn,
jf. § 1, nr. 1, og § 3, nr. 1, der er født inden lovens ikrafttræden, og for forældre til adoptivbørn, jf. § 1, nr. 1, og § 3, nr.
1, der er modtaget her i landet inden lovens ikrafttræden.
Lov nr. 1037 af 17. december 2002 (Ændring af rådighedsreglerne, ændring af reglerne for offentlig jobtræning,
nedsættelse af kontanthjælp og introduktionsydelse efter 6
måneder m.v.) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:
§3
Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2003.
Stk. 2. Opgørelsen af perioder efter §§ 25, 31 og 38 a som
ændret henholdsvis affattet ved denne lovs § 1, nr. 2, 4, 5 og
11, sker med virkning fra den 1. januar 2003, således at perioder med kontanthjælp eller perioder uden kontanthjælp
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forud for denne dato ikke indgår i beregningen af perioderne.
Stk. 3. § 35 som ændret ved denne lovs § 1, nr. 7, har
virkning for personer, der påbegynder eller har fået tilsagn
om at påbegynde jobtræning hos en offentlig arbejdsgiver
den 1. januar 2003 eller senere.
Stk. 4. Afskaffelse af beskæftigelsestillægget for kontanthjælpsmodtagere efter § 36, stk. 2, som ændret ved denne
lovs § 1, nr. 8, får virkning for personer, der påbegynder individuel jobtræning den 1. januar 2003 eller senere.
Stk. 5. Afskaffelse af den særlige godtgørelse efter den
hidtil gældende § 38, stk. 2, som ophævet ved denne lovs
§ 1, nr. 10, får virkning for personer, der påbegynder et aktiveringsforløb den 1. januar 2003 eller senere.
Stk. 6. § 1, nr. 2, 4, 5 og 13, finder tilsvarende anvendelse
i forhold til udlændinge, som kommunalbestyrelsen har
overtaget ansvaret for, jf. integrationslovens § 4, før den 1.
juli 2002, jf. § 3, stk. 4, 2. pkt., i lov nr. 361 af 6. juni 2002
om ændring af lov om aktiv socialpolitik og integrationsloven. (Ændring af reglerne om ret til kontanthjælp, introduktionsydelse m.v.).
Lov nr. 1040 af 17. december 2002 (Nedsat kontanthjælp
til personer, der er samlevende med en starthjælps- eller introduktionsydelsesmodtager) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser:
§3
Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i
Lovtidende.
Stk. 2. For personer, hvis starthjælp eller introduktionsydelse er nedsat eller bortfaldet efter de hidtil gældende bestemmelser i § 26, stk. 1, 2. pkt., i lov om aktiv socialpolitik
eller § 27, stk. 1, 2. pkt., i integrationsloven, har loven dog
virkning fra den 1. juli 2002, i det omfang nedsættelsen eller
bortfaldet er sket på grund af samliv med en kontanthjælpsmodtager.
§4
§ 1, nr. 2, og § 2, nr. 1, finder tilsvarende anvendelse i
forhold til udlændinge, som kommunalbestyrelsen har overtaget ansvaret for, jf. integrationslovens § 4, før den 1. juli
2002, jf. § 3, stk. 4, 2. pkt., i lov nr. 361 af 6. juni 2002 om
ændring af lov om aktiv socialpolitik og integrationsloven.
(Ændring af reglerne om ret til kontanthjælp, introduktionsydelse m.v.)
Lov nr. 1043 af 17. december 2002 (Anvisning af boliger
til flygtninge, kommunalt samarbejde på integrationsområdet, integrationsråd, ophævelse af revisionsbestemmelse
m.v. og udvidelse af danskundervisningens udbyderkreds
m.v.) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse. Information til nedenstående § 6: Bekendtgørelsen i Lovtidende fandt sted den 18. december 2002.

Nr. 1094.

§6
Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2003, jf. dog stk.
2 og 3.
Stk. 2. Integrationslovens § 2, stk. 4, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 1, § 52, som ændret ved denne lovs § 1, nr.
23, og § 53, stk. 1, som ændret ved denne lovs § 1, nr. 24,
træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.
Stk. 3. Integrationslovens § 56, som ændret ved denne
lovs § 1, nr. 27, har virkning for udlændinge, som meddeles
opholdstilladelse efter udlændingeloven efter den 1. januar
2003.

Lov nr. 60 af 29. januar 2003 (Behandlingen af sager
vedrørende uledsagede mindreårige asylansøgere) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:
§3
Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. april 2003.
Stk. 2. Loven finder ikke anvendelse for udlændinge, der
inden den 1. april 2003 er meddelt opholdstilladelse eller er
registreret som asylansøgere efter udlændingelovens § 48 e,
stk. 1.
Lov nr. 417 af 10. juni 2003 (Loft over kontanthjælpen,
hjælp til unge og forsørgere, flytning af reglerne om aktive
tilbud m.v.) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:
§9
Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2003.
Stk. 2. Personer, som har fået tilsagn om eller har påbegyndt et aktiveringstilbud eller anden beskæftigelsesfremmende foranstaltning efter de hidtil gældende regler i lov
om aktiv socialpolitik, kan påbegynde eller gennemføre tilbuddet efter de hidtil gældende regler, jf. dog stk. 3 og 4.
Kommunernes udgifter hertil refunderes efter de hidtil gældende regler.
Stk. 3. Den øvre grænse for hjælp efter § 25 b, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 22, har virkning fra 1. januar
2004. I beregningen af den øvre grænse indgår perioder med
hjælp fra den 1. juli 2003.
Stk. 4. Ved opgørelsen af perioden med kontanthjælp efter
§ 25 f, stk. 1, nr. 1, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 22,
medregnes perioder med kontanthjælp før 1. juli 2003 opgjort efter reglerne i § 25, stk. 8-10. § 25 f, stk. 1, nr. 2, som
affattet ved denne lovs § 1, nr. 22, finder tilsvarende anvendelse på personer, der i henhold til stk. 2 påbegynder eller
gennemfører tilbud efter de hidtil gældende regler.
Stk. 5. § 25 f, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 22, finder tilsvarende anvendelse i forhold til de udlændinge, som
kommunalbestyrelsen har overtaget ansvaret for, jf. integrationslovens § 4, før den 1. juli 2002, jf. § 3, stk. 4, 2. pkt., i
lov nr. 361 af 6. juni 2002 om ændring af lov om aktiv socialpolitik og integrationsloven.
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Stk. 6. Staten refunderer 75 pct. af kommunernes udgifter
til behovsbestemte tillæg, jf. § 25 f, stk. 3, som affattet ved
denne lovs § 1, nr. 22, til udlændinge, som kommunalbestyrelsen har overtaget ansvaret for, jf. integrationslovens § 4,
før den 1. juli 2002, jf. § 3, stk. 4, 2. pkt., i lov nr. 361 af 6.
juni 2002 om ændring af lov om aktiv socialpolitik og integrationsloven.
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§ 13
Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2005.
Stk. 2. Loven har virkning for personer, som bevidst unddrager sig strafforfølgning eller straffuldbyrdelse den 1. juli
2005 eller senere.
Stk. 3-4. (Udelades)

Lov nr. 425 af 10. juni 2003 (Lovens formål, udmelding
af landstal, visitering, introduktionsprogrammet, tilbud, rådighedsforpligtelse, finansiering m.v. og tidligere tidsubegrænset opholdstilladelse til velintegrerede udlændinge
m.v.) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

Lov nr. 523 af 24. juni 2005 (Konsekvensrettelser som
følge af kommunalreformen) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§4

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2007.
Stk. 2. Kommunerne i hver af de regioner, der etableres
den 1. januar 2007, skal inden den 1. maj 2006 søge at indgå
aftale om boligplaceringen inden for de enkelte regioner i
2007 af det antal flygtninge, der er fastsat i landstallet for
2007, jf. integrationslovens § 6. De i integrationslovens § 7,
stk. 3, og de i medfør af integrationslovens § 9 fastsatte regler om Udlændingestyrelsens fastsættelse af amtskvoter finder tilsvarende anvendelse, hvis Udlændingestyrelsen ikke
modtager meddelelse om indgåelse af en aftale om regionskvoter inden den 1. maj 2006.
Stk. 3. Kommunalbestyrelserne inden for en region skal
inden den 10. september 2006 søge at aftale, i hvilke kommuner det antal flygtninge, der er aftalt eller fastsat i regionskvoterne, jf. stk. 2, skal boligplaceres i 2007. De i integrationslovens § 8, stk. 3, og de i medfør af integrationslovens § 9 fastsatte regler om Udlændingestyrelsens fastsættelse af kommunekvoter finder tilsvarende anvendelse, hvis
Udlændingestyrelsen ikke modtager meddelelse om indgåelse af en aftale om kommunekvoter inden den 10. september
2006.
Stk. 4. De opgaver, der er henlagt til kommuneforeningerne, jf. integrationslovens § 7, varetages af repræsentanter for
kommunerne i hvert amt, hvis kommuneforeningerne er
nedlagt.
Stk. 5. Klager over afgørelser efter § 128 og § 131 i lov
nr. 419 af 10. juni 2003 om en aktiv beskæftigelsesindsats
med senere ændringer, § 98, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik, som affattet ved denne lovs § 4, nr. 11, § 32 i lov om
dagpenge ved sygdom eller fødsel, § 17 i lov om delpension,
kapitel 3 samt §§ 43 a og 44 i lov om social pension,
§§ 13-15, 21, 24 og 44 og § 54, stk. 3 og 4, i lov om højeste,
mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension
m.v., afgørelser efter § 53, stk. 2, i lov om integration af udlændinge i Danmark, dog bortset fra de afgørelser, der er
nævnt i § 53, stk. 2, 3. pkt., som affattet ved denne lovs
§ 12, nr. 22, og afgørelser efter § 19, stk. 2, i lov om børnepasningsorlov, der ikke er afgjort senest den 31. december
2006, behandles af beskæftigelsesankenævnene.
Stk. 6. (Udelades)

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2004, jf. dog stk.
2-5.
Stk. 2. (Udelades)
Stk. 3. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelsen af § 23 b som
affattet ved denne lovs § 1, nr. 42, for så vidt angår virksomhedspraktik hos private arbejdsgivere, for ikrafttrædelsen af
§ 23 c som affattet ved denne lovs § 1, nr. 42, for så vidt angår ansættelse med løntilskud hos private arbejdsgivere, og
for ikrafttrædelsen af § 24 a, stk. 2, om tilskud til udgifter i
forbindelse med en mentorfunktion til en udlænding, der ansættes uden løntilskud.
Stk. 4. Integrationslovens § 23 b, stk. 6, som affattet ved
denne lovs § 1, nr. 42, har kun virkning for udlændinge, som
kommunalbestyrelsen har overtaget ansvaret for efter den 1.
juli 2002. Bestemmelsen finder dog anvendelse for udlændinge, som kommunalbestyrelsen har overtaget ansvaret for
inden den 1. juli 2002, og som er gift eller samlevende med
en udlænding, som kommunalbestyrelsen har overtaget ansvaret for efter den 1. juli 2002.
Stk. 5. (Udelades)
Lov nr. 304 af 2. maj 2005 (Bekæmpelse af misbrug af
sociale ydelser m.v., udvidelse af kontrolbeføjelser, indførelse af sanktioner, hurtig beskæftigelsesindsats m.v.) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:
§7
Stk. 1. Loven træder i kraft den 9. maj 2005.
Stk. 2. Gentagelsesvirkningen efter §§ 2 og 6 indtræder
alene, hvor også den første tilsidesættelse af oplysningspligten ligger efter lovens ikrafttræden.
Lov nr. 327 af 18. maj 2005 (Ophør af udbetaling af social pension og andre ydelser ved unddragelse af strafforfølgning eller straffuldbyrdelse) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 23

Lov nr. 243 af 27. marts 2006 (Integrationskontrakter, erklæring om integration og aktivt medborgerskab, skærpede
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betingelser for tidsubegrænset opholdstilladelse, uddannelsespligt for unge nyankomne udlændinge, sygeopfølgning
over for sygemeldte introduktionsydelsesmodtagere m.v.)
indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:
§3
Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. april 2006, jf. dog stk.
2-6.
Stk. 2. For udlændinge, jf. dog stk. 3, der på tidspunktet
for lovens ikrafttræden har fået udarbejdet en individuel
kontrakt efter integrationslovens § 19, stk. 1, jf. lovbekendtgørelse nr. 839 af 5. september 2005, og hvis introduktionsperiode endnu ikke er udløbet, jf. integrationslovens § 16,
stk. 5, skal kommunalbestyrelsen som led i opfølgningen på
den individuelle kontrakt, jf. integrationslovens § 20, stk. 1,
1. pkt., jf. lovbekendtgørelse nr. 839 af 5. september 2005,
senest den 1. januar 2007, dog senest ved udløbet af udlændingens introduktionsperiode, jf. integrationslovens § 16,
stk. 5, i samarbejde med udlændingen udarbejde en integrationskontrakt, jf. integrationslovens § 19, stk. 1, som affattet
ved denne lovs § 1, nr. 5. I den forbindelse og herefter finder integrationslovens § 16, stk. 3, 2. pkt., § 18 a, § 19, stk.
1-5, 7 og 8, § 20, stk. 1, 1. pkt., og § 45, stk. 17, som affattet, ændret eller indsat ved denne lovs § 1, nr. 1, 3 og 5-13,
og § 31 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats anvendelse.
Stk. 3. For udlændinge som nævnt i stk. 2, 1. pkt., der på
tidspunktet for lovens ikrafttræden har opfyldt de i den individuelle kontrakt fastsatte mål, skal kommunalbestyrelsen i
samarbejde med udlændingen udarbejde en integrationskontrakt, jf. integrationslovens § 19, stk. 1, som affattet ved
denne lovs § 1, nr. 5, hvis udlændingen ansøger om eller
modtager introduktionsydelse, hjælp til forsørgelse efter lov
om aktiv socialpolitik eller arbejdsløshedsdagpenge eller aktiveringsydelse efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. I
den forbindelse og herefter finder integrationslovens § 16,
stk. 3, 2. pkt., § 18 a, § 19, stk. 1-5, 7 og 8, § 20, stk. 1, 1.
pkt., og § 45, stk. 17, som affattet, ændret eller indsat ved
denne lovs § 1, nr. 1, 3 og 5-13, og § 31 a i lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats anvendelse. Kontrakten skal udarbejdes, når udlændingen ansøger om introduktionsydelse, hjælp
til forsørgelse efter lov om aktiv socialpolitik eller arbejdsløshedsdagpenge eller aktiveringsydelse efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. I tilfælde, hvor udlændingen ansøger om arbejdsløshedsdagpenge eller aktiveringsydelse efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., anmoder staten
kommunalbestyrelsen om at udarbejde kontrakten.
Stk. 4. For udlændinge, som tidligere har været omfattet
af integrationslovens kapitel 4, og som på tidspunktet for lovens ikrafttræden ikke er meddelt tidsubegrænset opholdstilladelse, skal kommunalbestyrelsen i samarbejde med udlændingen udarbejde en integrationskontrakt, jf. integrationslovens § 19, stk. 1, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 5, hvis
udlændingen ansøger om eller modtager hjælp til forsørgelse efter lov om aktiv socialpolitik eller arbejdsløshedsdagpenge eller aktiveringsydelse efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. I den forbindelse og herefter finder integrati-
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onslovens § 16, stk. 3, 2. pkt., § 18 a, § 19, stk. 1-5, 7 og 8,
§ 20, stk. 1, 1. pkt., og § 45, stk. 17, som affattet, ændret eller indsat ved denne lovs § 1, nr. 1, 3 og 5-13, og § 31 a i
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats anvendelse. Modtager
udlændingen på tidspunktet for lovens ikrafttræden hjælp til
forsørgelse efter lov om aktiv socialpolitik eller arbejdsløshedsdagpenge eller aktiveringsydelse efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., skal kontrakten udarbejdes senest
den 1. januar 2007. Er udlændingen ikke omfattet af 3. pkt.,
skal kontrakten udarbejdes, når udlændingen ansøger om
hjælp til forsørgelse efter lov om aktiv socialpolitik eller arbejdsløshedsdagpenge eller aktiveringsydelse efter lov om
arbejdsløshedsforsikring m.v. I tilfælde, hvor udlændingen
modtager eller ansøger om arbejdsløshedsdagpenge eller aktiveringsydelse efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,
anmoder staten kommunalbestyrelsen om at udarbejde kontrakten.
Stk. 5. Integrationslovens §§ 20 a og 45 a som indsat ved
denne lovs § 1, nr. 14 og 20, finder ikke anvendelse, hvis
udlændingen er sygemeldt inden lovens ikrafttræden.
Stk. 6. (Udelades)
Lov nr. 1540 af 20. december 2006 (Forhøjelse af efterlønsalderen, mere fleksibel efterlønsordning, fortrydelsesordning, styrkede jobmuligheder for personer over 55 år
m.v.) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser:
§5
Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2007, jf. dog stk.
2-5 og § 6.
Stk. 2-5. (Udelades)
§6
(Udelades)
§7
Stk. 1. §§ 67 a-67 c i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats som affattet ved denne lovs § 2, nr. 1, og integrationslovens § 24 b som affattet ved denne lovs § 3, nr. 1, ophæves
den 1. januar 2013.
Stk. 2. Aftaler om ansættelse med løntilskud efter §§ 67 a
og 67 c som affattet ved denne lovs § 2, nr. 1, og aftaler om
ansættelse med løntilskud efter integrationslovens § 24 b
som affattet ved denne lovs § 3, nr. 1, der er indgået senest
den 31. december 2012, og hvor ansættelsen påbegyndes senest den 31. december 2012, er gyldige, indtil den aftalte
løntilskudsperiode udløber.
Lov nr. 571 af 31. maj 2010 (Udvidelse af personkredsen, styrket indsats over for ægtefælleforsørgede m.v.) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:
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§7
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repatriering m.v.) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. august 2010, jf. dog stk.
2.

§3

Stk. 2. (Udelades)
Stk. 3. Denne lovs § 1, nr. 1, 4 og 9, og integrationslovens
§ 2, stk. 1, § 4, stk. 1 og 4, § 5, stk. 2, § 16, § 19, stk. 4, 2.
og 3. pkt., § 19, stk. 8, 2. pkt., § 22, §§ 24 c-24 g, § 45, stk.
4, 1. pkt., § 45, stk. 5, 6 og 8, § 47, stk. 1, § 48, stk. 1, § 51
b, stk. 1, og § 57 som affattet, indsat eller ændret ved denne
lovs § 1, nr. 3, 5-7, 10, 12-14, 17, 20, 22-24, 26-29 og 35,
finder ikke anvendelse for udlændinge, som har fået opholdstilladelse inden lovens ikrafttræden. For sådanne udlændinge finder de hidtil gældende regler anvendelse.
Stk. 4. (Udelades)

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2011.
Stk. 2. Loven finder anvendelse for udlændinge, som repatrierer med støtte i medfør af repatrieringsloven den 1. juli
2011 eller senere.
Lov nr. 1364 af 28. december 2011 (Ophævelse af starthjælpen, loft over kontanthjælpen, 500-kroners-nedsættelsen, 225-timers-reglen, introduktionsydelsen m.v.) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:
§7

Lov nr. 1543 af 21. december 2010 (Revision af reglerne
om uledsagede mindreårige udlændinge m.v.)indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:
§3
Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2011.
Stk. 2. Udlændingelovens § 9 c, stk. 3, § 40 c, stk. 2, og
§ 56 a, stk. 1, 5. pkt., som affattet ved denne lovs § 1, nr. 1,
2 og 4, finder alene anvendelse for uledsagede mindreårige
udlændinge, der indrejser i Danmark fra og med den 1. januar 2011.
Stk. 3. Har Udlændingeservice før den 1. januar 2011
iværksat en eftersøgning af forældre eller andet familiemæssigt netværk til et uledsaget barn uden barnets samtykke, og
er eftersøgningen ikke tilendebragt den 1. januar 2011, skal
Udlændingeservice alene fortsætte eftersøgningen, hvis barnet samtykker hertil, jf. udlændingelovens § 56 a, stk. 9,
som affattet ved denne lovs § 1, nr. 7.
Lov nr. 600 af 14. juni 2011(Skærpet kontrol med udbetaling af offentlige forsørgelsesydelser, sanktioner for uberettiget modtagelse af ydelser under ophold i udlandet m.v.)
indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:
§8
Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2011.
Stk. 2. Tilsidesættelse af pligten til at oplyse om arbejde,
der ligger før lovens ikrafttræden, medregnes ikke ved afgørelse af, om der indtræder gentagelsesvirkning ved at have
modtaget kontanthjælp, starthjælp eller introduktionsydelse
uberettiget og mod bedre vidende under ophold i udlandet
efter § 42, stk. 2 eller 3, eller § 43, stk. 2, i lov om aktiv socialpolitik som affattet ved denne lovs § 1, nr. 6 og 7, eller
efter § 31 a, stk. 2 eller 3, i integrationsloven som affattet
ved denne lovs § 7, nr. 6.
Lov nr. 759 af 29. juni 2011 (Styrket kommunal vejledningspligt og indførelse af resultattilskud i forbindelse med

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2012.
Stk. 2. For personer, der fortsat modtager forudbetalt
hjælp, reguleres ydelsen for januar 2012 senest den 31. januar 2012.
Stk. 3. For personer, der den 1. januar 2012 overgår fra at
modtage starthjælp eller introduktionsydelse til at modtage
kontanthjælp efter § 25, stk. 1, nr. 3 eller 4, i lov om aktiv
socialpolitik, og som inden den 1. januar 2012 har afsluttet
eller har påbegyndt et tilbud efter afsnit IV-VII i lov om en
aktiv beskæftigelsesindsats eller et tilbud i medfør af integrationsprogrammet efter integrationsloven, gælder, at hjælpen tidligst kan nedsættes efter § 25 f i lov om aktiv socialpolitik den 1. juli 2012.
Stk. 4. Afgørelser om sanktioner truffet efter de hidtidige
regler i § 43 i lov om aktiv socialpolitik eller integrationslovens § 31 a har gentagelsesvirkning i forhold til afgørelser
om sanktioner, der træffes i medfør af § 42, stk. 2 og 3, og
§ 43, stk. 2, i lov om aktiv socialpolitik den 1. januar 2012
eller senere, jf. § 1, nr. 52 og 56.
Stk. 5. De hidtil gældende regler om tilbagebetaling af
starthjælp og introduktionsydelse i § 43 og kapitel 12 i lov
om aktiv socialpolitik og integrationslovens § 31 a og § 41
finder fortsat anvendelse i situationer, hvor kommunen efter
lovens ikrafttræden bliver bekendt med, at starthjælpen og
introduktionsydelsen er modtaget med urette.
Stk. 6. Starthjælp, der inden lovens ikrafttræden er udbetalt til en person, der er visiteret til fleksjob, indgår i opgørelsen af den periode på 18 måneder inden for 24 måneder,
hvor kommunen fuldt ud afholder udgifterne, jf. § 1, nr. 72
og 76.
Stk. 7. Ved opgørelsen af en kommunes slutskat og kirkeskat for indkomståret 2012 efter § 16 i lov om kommunal
indkomstskat korrigeres den opgjorte slutskat for den beregnede virkning af de ændringer i udskrivningsgrundlaget for
kommuneskat og kirkeskat for 2012, der følger af denne
lovs § 1, nr. 11, 26 og 37, § 2, nr. 17, og § 3, nr. 5.
Stk. 8. Den beregnede korrektion af kommunens og kirkens slutskat efter stk. 7 fastsættes af økonomi- og indenrigsministeren.
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Lov nr. 267 af 27. marts 2012 (Midlertidig forlængelse af
dagpengeperioden og ret til ferie for modtagere af kontanthjælp og særlig ydelse m.v.) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser:
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af en del af politiets sagsbehandling i den indledende fase af
asylprocessen til Udlændingestyrelsen) indeholder følgende
ikrafttrædelsesbestemmelser:
§4
Loven træder i kraft den 2. maj 2013.

§5
§5
Loven træder i kraft den 1. april 2012.
§6
Stk. 1. En kontanthjælpsmodtager, der før lovens ikrafttræden har påbegyndt, men ikke ved lovens ikrafttræden har
afsluttet en friperiode efter den hidtil gældende § 23 i lov
om en aktiv beskæftigelsesindsats eller den hidtil gældende
§ 24 i integrationsloven, har ret til at holde fri resten af den
planlagte friperiode. For personer, der ved lovens ikrafttræden har modtaget kontanthjælp i mindst 12 sammenhængende måneder, betragtes de dage, der fra og med lovens ikrafttræden holdes fri, som ferie efter § 13, stk. 8, i lov om aktiv
socialpolitik som affattet ved denne lovs § 3, nr. 3. En revalidend, der før lovens ikrafttræden har påbegyndt, men ikke
ved lovens ikrafttræden har afsluttet en friperiode efter den
hidtil gældende § 23 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,
har ret til at holde fri resten af den planlagte friperiode. I så
fald betragtes de dage, der fra og med lovens ikrafttræden
holdes fri, som ferie efter § 54 a i lov om aktiv socialpolitik
som affattet ved § 3, nr. 6.
Stk. 2. Perioder med starthjælp og introduktionsydelse,
der er ydet før den 1. januar 2012, indgår i beregningen af
de 12 sammenhængende måneder efter denne lovs § 3, nr. 3
og 4.
Stk. 3. Ved opgørelsen af en kommunes slutskat og kirkeskat for indkomståret 2012 efter § 16 i lov om kommunal
indkomstskat korrigeres den opgjorte slutskat for den beregnede virkning af de ændringer i udskrivningsgrundlaget for
kommuneskat og kirkeskat for 2012, der følger af denne
lovs § 1, nr. 2.
Stk. 4. Den beregnede korrektion af kommunens og kirkens slutskat efter stk. 3 fastsættes af økonomi- og indenrigsministeren.
Lov nr. 437 af 21. maj 2012 (Afskaffelse af kommunal
vejledningspligt og afskaffelse af resultattilskud i forbindelse med repatriering) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:
§3
Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2012.
Stk. 2. Loven finder anvendelse for udlændinge, som repatrierer med støtte i medfør af repatrieringsloven den 1. juli
2012 eller senere.
Lov nr. 430 af 1. maj 2013 (Adgang for asylansøgere til
at arbejde og bo uden for asylcentre m.v. samt overdragelse

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men § 1
kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft
for Færøerne og Grønland med de ændringer, som de færøske og grønlandske forhold tilsiger.

Lov nr. 493 af 21. maj 2013 (Forenkling af klagestrukturen på det sociale og beskæftigelsesmæssige område) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:
§ 25
Loven træder i kraft den 1. juli 2013.
Lov nr. 650 af 12. juni 2013 (Tilbud om en integrationsplan, helbredsmæssig vurdering af nyankomne flygtninge
m.v.) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:
§3
Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2013.
Stk. 2. Lovens § 1, nr. 2, finder anvendelse for udlændinge, som kommunalbestyrelsen overtager integrationsansvaret for, jf. integrationslovens § 4, efter lovens ikrafttræden.
Lov nr. 894 af 4. juli 2013 (Reform af kontanthjælpssystemet, uddannelseshjælp for unge, aktivitetstillæg, gensidig
forsørgelsespligt mellem samlevende, ændrede rådighedskrav og sanktioner m.v.) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:
§8
Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2014, jf. dog stk.
2, 3 og 5.
Stk. 2-5. (Udelades)
Lov nr. 895 af 4. juli 2013 (Reform af kontanthjælpssystemet, uddannelsespålæg, uddannelsesrettet indsats til unge, jobrettet indsats til kontanthjælpsmodtagere, helhedsorienteret indsats til udsatte m.v.) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:
§9
Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2014, jf. dog stk.
2 og 4.
Stk. 2-4. (Udelades)
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Lov nr. 1610 af 26. december 2013 (Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, indsatsen for modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse, sikring af ret til syge- og barselsdagpenge, målretning af danskuddannelsestilbud m.v.) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:
§ 14
Stk. 1. Loven træder i kraft den 30. december 2013, jf.
dog stk. 2.
Stk. 2-3. (Udelades)

Nr. 1094.

tionsloven, som før lovens ikrafttræden har fået tilbud om
ansættelse med løntilskud hos en offentlig arbejdsgiver, som
rækker ud over den 1. januar 2014, og hvor lønnen er fastsat
efter den hidtil gældende § 55, stk. 4, bevarer denne løn,
indtil løntilskudsansættelsen ophører.
Lov nr. 167 af 26. februar 2014 (Ændret sammensætning
af Rådet for Etniske Minoriteter m.v.) indeholder følgende
ikrafttrædelsesbestemmelse:
§2
Loven træder i kraft den 1. marts 2014.

Lov nr. 1612 af 26. december 2013 (Præciseringer af
kontanthjælpsreformen, undtagelse fra aktindsigt i varslingssager m.v.) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:
§8
Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2014, jf. dog stk.
2 og 3.
Stk. 2. (Udelades)
Stk. 3. En person, som er omfattet af § 2, nr. 10, i lov om
en aktiv beskæftigelsesindsats eller af § 23, stk. 5, i integra-

Lov nr. 722 af 25. juni 2014 (Opfølgning på evaluering
af kommunalreformen vedrørende det mest specialiserede
socialområde og den mest specialiserede specialundervisning m.v.) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:
§ 12
Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2014, jf. dog stk. 2
og 3.
Stk. 2-3. (Udelades)

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, den 7. oktober 2014
P.M.V.
NINA EG HANSEN
/ Lone Larsen
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Henvisningen bør være til stk. 1. Ved lov nr. 1364 af 28. december 2011 blev § 27, stk. 3 og 4, ændret til § 27, stk. 1 og 2. Ved en fejl er der ikke foretaget
en konsekvensrettelse i § 27, stk. 2.

