
Bilag 1. Integrationsloven mv. contra Hedensted Kommunes indsats

Relevante Paragraffer i Integrationsloven.

Para-
graf

Indhold/ kommunalbestyrelsens opgaver Kompetence Bemærkning

§ 1 Formålsparagraffen

§ 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 med-
borgere på lige fod med samfundets øvrige borgere i overensstemmelse med grundlæggen-
de 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 an-
dre borgere i samfundets politiske, økonomiske, arbejdsmæssige, sociale, religiøse og kultu-
relle liv,
3) bidrager til, at nyankomne udlændinge hurtigst muligt bliver selvforsørgende gennem be-
skæftigelse, 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 nyankom-
ne 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 opholdstilladel-
se.

Jobcentret og 
kompetence-
grupen for in-
tegration

Indsatser til understøttelse af 
opfyldelse af formålsparagraf-
fen:

I Hedensted Kommune vareta-
ges den beskæftigelsesrettede 
indsats af jobcentret og den ge-
nerelle integrationsmæssige 
samt den familierettede indsats 
af kompetencegruppen for inte-
gration.

Alle voksne har via jobcenteret 
adgang til støtte til integration i 
form af intro-/samfundskursus 
og to-kulturelle kulturformidlere 
samt ugentlig åben rådgivning.
Kompetencegruppen for integra-
tion har etableret ugentlig åben 
rådgivning i de tre lokalområder, 
ligesom alle voksne er tilknyttet 
en socialrådgiver i kompetence-
gruppen for integration.i

§ 4 Har ansvaret for boligplacering af flygtninge, der er visiteret til den pågældende kommune Kompetence-
gruppen for 
Integration.

Reglen opfyldes ved at indleje 
og formidle lejemål mellem bor-
ger og udlejer, eller ved at ind-
leje og fremleje til borger. Det 
gælder både private udlejere og 
almennyttige boligforeninger.
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§ 15 Skal tilbyde en flygtning, som visiteres til kommunen, jf. § 10, en helbredsmæssig vurde-
ring, hvis der efter en
konkret vurdering skønnes at være behov for en nærmere afdækning af den pågældendes 
fysiske og psykiske helbredsforhold. Ved vurdering af behovet for tilbuddet skal kommunal-
bestyrelsen inddrage allerede foreliggende helbredsmæssige oplysninger om flygtningen.

Kompetence-
gruppen for 
Integration.

Reglen opfyldes

§ 16 Flygtninge og familiesammenførte udlændinge skal, hvis de på tidspunktet for kommunalbe-
styrelsens overtagelse af ansvaret er fyldt 18 år, have tilbudt et integrationsprogram, som 
tilrettelægges af den ansvarlige kommunalbestyrelse, jf. dog stk. 9.

§ 16. 
stk. 2

For flygtninge og familiesammenførte udlændinge, der er berettiget til at modtage integra-
tionsydelse efter lov om aktiv socialpolitik, omfatter integrationsprogrammet;

1.Danskuddannelse, jf. § 21 Beskæftigelse Flygtningen henvises til dan-
skundervisning fra den dato 
vedkommende får ophold i He-
densted Kommune.

2.Beskæftigelsesrettede tilbud, jf. § 23 Beskæftigelse Flygtningen henvises, hvis det 
overhovedet er muligt, til akti-
veringstilbud indenfor 48 til 96 
timer efter, at vedkommende 
har fået ophold i Hedensted 
Kommune. Den første indsats i 
denne sammenhæng er som re-
gel Arbejdsmarkedsrettet intro-
duktion for Flygtninge.
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§ 16 
stk. 4

Udlændinge, som får tilbudt et integrationsprogram, har pligt til at deltage aktivt i program-
mets 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 kom-
munalbestyrelsen, jf. § 19 

Beskæftigelse Der oprettes dagen efter, at 
flygtningen har fået ophold i He-
densted Kommune, en integra-
tionskontrakt.

§ 16. 
stk. 5

Integrationsprogrammet skal påbegyndes snarest muligt, og senest 1 måned efter at kom-
munalbestyrelsen har overtaget ansvaret for en udlænding. Integrationsprogrammet skal til-
rettelægges, med henblik på at udlændingen hurtigst muligt opnår ordinær beskæftigelse og 
hel eller delvis selvforsørgelse. Integrationsprogrammet skal tilpasses den enkelte udlæn-
dings 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

Beskæftigelse Programmet påbegyndes, hvis 
det overhovedet er muligt, in-
denfor 48 til 96 timer efter, at 
vedkommende har fået ophold i 
Hedensted Kommune.

§ 16 
stk. 6

Skal så vidt muligt inden for 2 uger og senest ved integrationsprogrammets påbegyndelse 
give en udlænding, som modtager integrationsydelse, et virksomhedsrettet tilbud i form af 
virksomhedspraktik eller løntilskud, jf. §§ 23 b og 23 c, medmindre det er åbenbart, at ud-
lændingen ikke er i stand til at deltage i et virksomhedsrettet tilbud 

Beskæftigelse Der etableres virksomhedsprak-
tik, så snart det er muligt

§ 16. 
stk. 7

Integrationsprogrammet har en varighed på 1 år og skal tilrettelægges med henblik på, at 
udlændingen kan opnå ordinær beskæftigelse inden for 1 år efter, at kommunalbestyrelsen 
har overtaget ansvaret for udlændingen, jf. § 4. Opnår udlændingen ikke ordinær beskæfti-
gelse eller uddannelse inden for 1 år, skal integrationsprogrammet forlænges. Det samlede 
integrationsprogram kan dog højst have en varighed på 5 år 

Beskæftigelse Det vurderes i Beskæftigelse 
ved hver opfølgning, om inte-
grationsprogrammet kan afslut-
tes.

§ 16 
a

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 op-
tagelse på, hvis udlændingen
1) har ansøgt om eller modtager integrationsydelse,
2) ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse,
3) ikke har forsørgelsespligt over for hjemmeboende børn og
4) efter kommunalbestyrelsens vurdering vil være i stand til at gennemføre en uddannelse, 

Beskæftigelse Der gives uddannelsespålæg, 
når det er muligt. Der er pr. 22. 
august 2018 44 flygtninge i ordi-
nær uddannelse med SU som 
forsørgelsesgrundlag. 
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jf. stk. 2, på almindelige vilkår.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal ud fra en vurdering af udlændingens forudsætninger på-
lægge den pågældende inden for en nærmere fastsat
frist at søge om optagelse på en eller flere relevante studie- eller erhvervskompetencegiven-
de uddannelser, hvor udlændingen under hele
studieforløbet kan modtage SU, elevløn el.lign., der sikrer udlændingen et forsørgelses-
grundlag.
Stk. 3. Optages udlændingen på en uddannelse, jf. stk. 2, har udlændingen pligt til at påbe-
gynde og gennemføre uddannelsen.
Stk. 4. Vurderer kommunalbestyrelsen, at der er risiko for, at en udlænding, som påbegyn-
der en uddannelse efter stk. 3, kan få særlige vanskeligheder ved at gennemføre uddannel-
sen, skal kommunalbestyrelsen underrette uddannelsesinstitutionen om, at udlændingen er 
pålagt at påbegynde uddannelsen efter integrationslovens § 16 a. Underretning kan ske 
uden samtykke 

§ 17 Skal anse en udlænding omfattet af § 16, stk. 2, for at være jobparat i de første 3 måneder 
efter at have overtaget ansvaret for den pågældende, medmindre det er åbenbart, at udlæn-
dingen ikke er i stand til at deltage i et virksomhedsrettet tilbud i form af virksomhedspraktik 
eller løntilskud, jf. §§ 23 b og 23 c. 

Beskæftigelse Reglen opfyldes

§ 18 § 18. En udlænding kan fortsætte sin deltagelse i et integrationsprogram i en anden kom-
mune, hvis kommunalbestyrelsen i denne kommune godkender at overtage ansvaret for in-
tegrationsprogrammet.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen i den kommune, hvortil udlændingen flytter, skal overtage an-
svaret for integrationsprogrammet, hvis flytningen er af væsentlig betydning for den pågæl-
dende udlændings integrationsforløb, herunder hvis udlændingen eller dennes ægtefælle op-
når ordinær beskæftigelse i kommunen
og flytningen er nødvendig for at kunne varetage arbejdet, eller hvis særlige personlige for-
hold i øvrigt taler derfor.

Kompetence-
gruppen for 
integration

Kompetencegruppen for integra-
tion vurderer overtagelsen af  
integrationsansvaret

§ 19 Skal inden 1 måned efter at have overtaget ansvaret for en udlænding omfattet af § 16 i 
samarbejde med udlændingen udarbejde en integrationskontrakt. Udlændingen og kommu-
nalbestyrelsen skal underskrive integrationskontrakten. Udlændingen skal samtidig under-
skrive en erklæring om integration og aktivt medborgerskab i det danske samfund. Erklærin-
gen udformes af udlændinge- og integrationsministeren. 2. og 3. pkt. finder ikke anvendel-
se, hvis der foreligger ganske særlige omstændigheder – indsatsen varetages i samarbejde 

Beskæftigelse Reglen opfyldes
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mellem Kompetencegruppen for Integration og Beskæftigelse, og både erklæring og kontrakt 
journaliseres begge stede. Stk. 6. Tilegner en udlænding sig ikke det danske sprog systema-
tisk 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

§ 
26/27

En udlænding, som modtager integrationsydelse, har pligt til at udnytte sine arbejdsmulig-
heder og tage imod tilbud som led i integrationsprogrammet efter kapitel 4. En kommunal-
bestyrelse, der på baggrund af en offentlig kontrolaktion modtager oplysninger, som rejser 
tvivl om, hvorvidt en udlænding, der modtager integrationsydelse, opfylder sin rådighedsfor-
pligtelse, 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 rå-
dighedsforpligtelsen, 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

Beskæftigelse Reglen opfyldes

§ 27b Skal, umiddelbart efter at en udlænding, som uden rimelig grund er ophørt med en uddan-
nelse, som den pågældende har været forpligtet til at påbegynde, jf. § 16 a, stk. 3, ansøger 
om integrationsydelse,
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 vurde-
ring af udlændingens situation og behov give
udlændingen tilbud som led i integrationsprogrammet, jf. § 16, stk. 2 

Beskæftigelse Reglen opfyldes
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Kapi-
tel 6 
§ 33-
39

Omhandler forskellige former for hjælp i særlige tilfælde Kompetence-
gruppen for 
Integration

Kompetencegruppen for integra-
tion behandler og afgør sager 
efter kapitel 6, samt behandler 
ansøgninger om tandbehandling 
efter aktivlovens § 82a og hjælp 
til udsættelsestruede efter aktiv-
lovens § 82b for flygtninge og 
familiesammenførte til flygtnin-
ge indenfor de første 3 år efter 
ankomst.

§ 42 Kommunalbestyrelsen kan oprette et integrationsråd.
Stk. 2. Integrationsrådet kan afgive vejledende udtalelser om den almindelige integrations-
indsats i kommunen og om de integrationsprogrammer, der tilbydes af kommunalbestyrel-
sen. Udtalelserne offentliggøres.
Stk. 3. Integrationsrådet består af mindst syv medlemmer med bopæl i kommunen. Med-
lemmerne udpeges af kommunalbestyrelsen. Rådets funktionsperiode følger den kommunale 
valgperiode.
Stk. 4. Kommunalbestyrelsen fastsætter medlemstallet. Medlemmerne udpeges blandt med-
lemmer af lokale flygtninge- og indvandrerforeninger eller andre tilsvarende personer i kom-
munen. Endvidere udpeges medlemmer blandt personer med tilknytning til skolebestyrelser 
og lokale foreninger i kommunen. Kommunalbestyrelsen kan udpege et eller flere medlem-
mer af rådet som repræsentanter for kommunen.
Stk. 5. Kommunalbestyrelsen drager omsorg for sekretariatsbetjeningen af integrationsrå-
det.
Stk. 6. Kommunalbestyrelsen fastsætter forretningsorden for integrationsrådet på baggrund 
af en af udlændinge- og integrationsministeren udarbejdet standardforretningsorden.

Kan opgave Sidst man drøftede dette 
spørgsmål i Byrådet var 30. maj 
2007, hvor det blev besluttet 
man ikke ville tage initiativ til 
nedsættelse af et integrations-
råd.
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Relevante Paragraffer i Repatrieringsloven

Para-
graf

Indhold/ kommunalbestyrelsens opgaver Kompetence Bemærkning

§4 og 
5 § 4. Udlændinge- og Integrationsministeriet har ansvaret for den individuelle rådgiv-

ning af herboende udlændinge, som udtrykker ønske om at vende tilbage til deres hjem-
land eller tidligere opholdsland, og varetager den generelle informationsindsats vedrø-
rende repatriering.

Stk. 2. Udlændinge- og Integrationsministeriet kan overlade udførelsen af opgaven ef-
ter stk. 1 til Dansk Flygtningehjælp eller til en eller flere myndigheder, organisationer el-
ler foreninger m.v. Udlændinge- og Integrationsministeriet kan i øvrigt overlade bestem-
te opgaver til en eller flere myndigheder, organisationer eller foreninger m.v.

§ 5. Kommunalbestyrelsen vejleder i forbindelse med den særlige integrationsindsats 
efter integrationsloven, eller når der i øvrigt er anledning hertil, om muligheden for at 
modtage hjælp til repatriering. Kommunalbestyrelsen underretter Udlændinge- og Inte-
grationsministeriet eller den myndighed, organisation eller forening, som ministeriet har 
overladt rådgivningsopgaven til, når udlændinge udtrykker ønske om at vende tilbage til 
deres hjemland eller tidligere opholdsland

Jobcenter og 
kompetence-
gruppe for In-
tegration

Reglen opfyldes
Jobcentret vejleder systematisk i 
forbindelse med den lovpligtige op-
følgning på integrationskontrakten.

Fra kompetencegruppen for integra-
tion råd og vejledes løbende, både 
på borgerens opfordring, og når en 
medarbejder finder det relevant ud 
fra det samlede kendskab til borge-
ren. Der er i den forbindelse løbende 
dialog med Dansk Flygtningehjælp 
for at sikre den individuelle rådgiv-
ning.

§7 § 7. Kommunalbestyrelsen yder efter ansøgning hjælp til repatriering til en udlænding, 
der er omfattet af § 3, stk. 1 eller 7. Der kan kun udbetales hjælp til repatriering, hvis 
udlændingen ikke har midler hertil, jf. stk. 8, og ønsker at vende tilbage til hjemlandet 
eller det tidligere opholdsland med henblik på at tage varig bopæl.

Kompetence-
gruppen for 
Integration

De manglende repatrieringer kan 
hænge sammen med, at der ikke 
endnu repatrieres til Syrien. Dette er 
bekræftet fra Dansk Flygtningehjælp 
i en telefonisk forespørgsel senest i 
uge 34 på baggrund af deres hand-
levejledning fra ministeriet. 
Det begrundes med, at forholdene i 
Syrien stadig gør, at der ikke kan 
være tale om tilbagevenden med 
henblik på varigt ophold i Syrien – 
og dermed ikke berettigelse til repa-
trieringsstøtte. Flygtninge fra Syrien 
opnår stadigt asyl ved ansøgning 
herom.

http://social-arbejdsmarked.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?activesolution=http%3a%2f%2fkommunekoncept.dk&t=%2fV1%2fNavigation%2fKoncept+kommune%2fKoncept+Social%2fLT+Social+og+Arbejdsmarked%2fARSL+Navigation%2fEmneindgang%2fUdlandet+og+udlaendinge%2fRepatriering%2f&fn=popname%3aLove&docId=lov19990353-full#p3
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i På familieområdet tilbyder Hedensted Kommune følgende indsatser efter serviceloven:

Hedensted Kommune tilbyder nyankomne børnefamilier støtte efter servicelovens § 11 stk. 3 for at forebygge, at børnene kommer i 
dårlig trivsel og/eller marginaliseres i forhold til danske børn og unge.

Der søges inden ankomst viden om barnet/den unge fra asylcenter (flygtninge) og fra herboende (familiesammenføringer).

Da vi ikke på det grundlag kender børnenes og deres familiers situation fuldt ud, og da der er barrierer i sproget samt det manglende kendskab til det 
danske samfund med muligheder og pligter, arbejdes der ud fra en erfaringsmæssig antagelse om, at det enkelte barn med flygtningebaggrund har behov 
for, at forældrene er i stand til at varetage forældreansvaret tilsvarende danske forældre. At barnet og dets forældre har behov for støtte, så det enkelte 
barn kan indgå på lige fod med danske børn og unge.

Familiekonsulent
Der tilbydes støtte efter Servicelovens §11 stk.3 nr. 1 til nyankomne børnefamilier med flygtningebaggrund, med mindre der fra starten vurderes, at der 
er behov for en mere indgribende foranstaltning, hvorfor der iværksættes børnefaglig undersøgelse. 
Indsatsen vurderes løbende ift. om støtten kan ophøre, forlænges eller om der er behov for mere indgribende foranstaltninger.

Stimulancen
Der tilbydes efter Servicelovens §11stk. 3 nr. 4 - Stimulancen - til nyankomne børn med flygtningebaggrund i skolealderen. Dette med særligt fokus på fri-
tidsliv og identitetsdannelse, med sigtet at forebygge at barnet/den unge marginaliseres ift. danske børn samt forebygge, at den unge på sigt falder ud af 
- eller fravælger uddannelse. Det enkelte barn modtager støtten samen med andre børn med lignende støttebehov.
Det vurderes løbende, om indsatsen kan ophøre, om den skal forlænges, og om der er behov for mere indgribende foranstaltninger.

Anbringelse af uledsagede flygtninge under 18 år
For stort set alle nyankomne uledsagede flygtninge under 18 år træffes beslutning om anbringelse efter servicelovens §52 stk. 7 indtil 
det fyldte 18. år, eller indtil forældrene indrejser i landet. Nogle få næsten 18-årige tilbydes dog et integrationsprogram. 
Anbringelse sker fortrinsvis på opholdssteder indrettet specielt for denne målgruppe eller på eget værelse med tilknyttet kontaktper-
son, som udelukkende arbejder med denne målgruppe. 

Efterværn
Det vurderes i alle anbringelsessager og alle sager, hvor der er tildelt kontaktperson, om den unge har brug for efterværn i form af 
kontaktperson efter servicelovens §76.


