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Program 

• Integrationsydelse – udvidelse af personkredsen m.v. 
 

• Jobreform fase I med senere ændringer – et skærpet rådighedskrav, 
kontanthjælpsloft, ferie m.v. 

 
• Udlændingeområdet – seneste ændringer 

 
• Integrationsområdet – integrationsgrunduddannelse og 

integrationsprogram m.v. 
 

• Kommende ændringer samt udlændingeudspil 
 
 



Integrationsydelse 

• LOV nr. 1000 af 30. august 2015 om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love (Indførelse af en 
integrationsydelse, ændring af reglerne om ret til uddannelses- og kontanthjælp m.v.) – 
trådte i kraft den 1. september 2015 

 

• LOV nr. 300 af 22. marts 2016 om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven 
og forskellige andre love (Udvidelse af personkredsen for modtagelse af 
integrationsydelse m.v.) – trådte i kraft den 1. april 2016 (1. juli 2016) 
 

• LOV nr. 666 af 8. juni 2016 om overgangsregel for ret til ferie for uddannelses- og 
kontanthjælpsmodtagere, der overgår til integrationsydelse 

 
• BEK nr. 1095 af 14. september 2015 om dansktillæg til integrationsydelsesmodtagere 

 



Integrationsydelse 

• Indførelse af et opholdskrav i AKL § 11 stk. 3 i forhold til retten til uddannelses- og kontanthjælp – 7 år 
indenfor de seneste 8 år  
 

• FR-perioder mm særlige grunde fører til et andet resultat 
 

• Udlandsophold i perioder af max. 2 måneder pr. kalenderår i forbindelse med ferie, studierejse, tjeneste- eller 
forretningsrejse m.v., ligestilles med ophold i DK, hvis personen har beholdt sin bopæl i DK 

 

• Deltagelse i udenlandske militærmissioner for den danske stat m.v. ligestilles med ophold i DK 
 

• Opholdskrav gælder ikke for EU/EØS-borgere, hvis disse efter EU-retten er berettigede til hjælp jf. AKL § 13 
stk. 4 
 

• Kommunen træffer afgørelse om berettigelsen til hjælp – ansøger skal bidrage med oplysninger, der er 
nødvendige for at afgøre, hvilken hjælp personen er berettiget til – kan personen ikke dokumentere, at 
opholdskravet er opfyldt, yder kommunen integrationsydelse jf. AKL § 13 stk. 5 

 

 
 



Integrationsydelse 

• AKL § 22 stk. 1: Personer, som ikke opfylder opholdskravet i lovens § 11 stk. 
3, modtager integrationsydelse jf. stk. 2-3 

 
• Enlige forsørgere – kr. 12.211 
• Gifte forsørgere – kr. 8.546 
• Fyldt 30 år eller udeboende under 30 år – kr. 6.106 
• Hjemmeboende under 30 år – kr. 2.631 

 

• AKL § 22 stk. 4-5: Tillæg for bestået Prøve i Dansk 2/FVU læsning Trin 2 
efter ansøgning jf. BEK nr. 1095 §§ 1-2 og 4-6 (kr. 1.541)  
 

 



Integrationsydelse 

• AKL § 22 stk. 6-7: Mulighed for efter ansøgning at give dispensation for danskkravet til 
personer, som er diagnosticeret med en langvarig fysisk, psykisk, sensorisk eller 
intellektuel funktionsnedsættelse – OG – som følge heraf ikke er i stand til eller har 
rimelig udsigt til at kunne opfylde stk. 4 jf. BEK 1095 § 3 stk. 1 
 

• Forudsætter dokumentation for funktionsnedsættelse samt tro- og love erklæring om 
danskundervisning/prøve jf. BEK 1095 § 3 sk. 2-3 

 
• Hvis ikke danskundervisning/prøve skal der fremlægges dokumentation for, at diagnosen er 

årsagen hertil – lægeerklæring jf. BEK 1095 § 3 stk. 4 
 

• Det skal fremgå, at behandlingsmulighederne er udtømte, om personen er ude af stand til at bestå en 
prøve i dansk på det krævede niveau, og om personen fremover vil blive i stand til at tilegne sig dansk på 
det krævede niveau jf. BEK 1095 stk. 5 

 

 



Jobreform fase I  
• LOV nr. 296 af 22. marts 2016 om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte, 

integrationsloven og forskellige andre love – trådte i kraft den 1. april 2016 
 

• LOV nr. 1413 af 30. november 2016 om præciseringer af Jobreform fase I m.v. – trådte i kraft den 1. december 
2016 

 

• BEK nr. 310 af 30. marts 2016 om kommunernes pligt til varsling, vejledning m.v. af modtagere af integrationsydelse 
eller uddannelses- eller kontanthjælp, hvis hjælp kan bortfalde eller blive nedsat som følge af 225-timersreglen  
 

• BEK nr. 829 af 27. juni 2016 om særlig støtte efter § 34 i AKL 
 

• BEK nr. 879 af 28. juni 2016 om beregning af den samlede hjælp efter § 25b i AKL og fordelingen af opgaver  
mellem kommunen og Udbetaling Danmark efter § 25d i AKL 
 

• VEJ nr. 9268 af 31. marts 2016 om 225-timersreglen for ægtepar og ugifte der modtager hjælp efter lov om aktiv 
socialpolitik  
 

• VEJ nr. 9682 af 29. juni 2016 om de øvre grænser for den samlede hjælp 



Et skærpet rådighedskrav  

• AKL § 13 stk. 1-6 og § 13a: En person skal udnytte sine uddannelses- 
og arbejdsmuligheder for at få hjælp 

 

• AKL § 13f: Indfører et krav om 225 timers ordinær og ustøttet 
beskæftigelse indenfor de seneste 12 kalendermåneder for ægtepar 
og ugifte – omfatter som hovedregel alle modtagere af 
integrationsydelse samt uddannelses- og kontanthjælp (job-, 
uddannelses- og aktivitetsparate) 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 



Et skærpet rådighedskrav  

• AKL § 13f stk. 1: Ægtepar, hvor en eller begge parter er berettiget til uddannelses- 
eller kontanthjælp efter § 11, og hjælpen beregnes efter § 26 stk. 1 på baggrund 
af satserne i §§ 23-25 
 

• Udnytter en eller begge ægtefæller ikke deres arbejdsmuligheder, beregnes 
hjælpen efter § 26 stk. 5-7 og § 34 stk. 3 jf. § 13f stk. 2 

 

• AKL § 13f stk. 8: Modtager den ene ægtefælle uddannelses- eller kontanthjælp og 
den anden ægtefælle en forsørgelsesydelse uden rådighedsforpligtigelse, tilskud 
til pasning af egne børn efter DTL eller ressourceforløbsydelse – nedsættes 
hjælpen efter § 13f stk. 6-7 jf. § 13g 
 

 

 
 

 
 

 
 



Et skærpet rådighedskrav  

• AKL § 13f stk. 3: Ægtepar, hvor en eller begge parter er berettiget til 
integrationsydelse efter § 11, og hjælpen beregnes efter § 26 stk. 1-2 på 
baggrund af satserne i §§ 22-25 
 

• Udnytter en eller begge ægtefæller ikke deres arbejdsmuligheder, beregnes 
hjælpen efter § 26 stk. 8 og § 34 stk. 3 jf. § 13f stk. 4 (hvis forsørgelsespligt – 
først ved ret til fuld børne- og ungeydelse) 

 

• AKL § 13f stk. 5: Modtager den ene ægtefælle integrationsydelse og den anden 
ægtefælle en forsørgelsesydelse uden rådighedsforpligtigelse eller 
ressourceforløbsydelse, anses modtageren af integrationsydelse for at udnytte 
sine arbejdsmuligheder 

 



Et skærpet rådighedskrav  

AKL § 26 
 

• Stk. 5: For ægtepar, hvor begge ægtefæller modtager uddannelses- eller kontanthjælp, og den ene ægtefælle 
ikke opfylder 225-timers reglen, beregnes der alene hjælp til den anden ægtefælle 

 

• Stk. 6: Hvis ingen af ægtefællerne opfylder 225-timers reglen, så beregnes der alene hjælp til den ægtefælle, 
som er tættest på arbejdsmarkedet (garantiydelse) 

 

• Stk. 7: Hvis et ægtepars samlede uddannelses- eller kontanthjælp på andre satser end voksensatser, 
overstiger voksensatserne, og en eller begge ægtefæller ikke opfylder 225-timers reglen, reduceres parrets 
samlede hjælp til en voksensats 
 

• Stk. 8: Modtager en eller begge ægtefæller integrationsydelse efter § 26 stk. 1-2, og udgør den samlede 
hjælp mere end en voksensats, og opfylder en eller begge ægtefæller ikke 225-timers reglen, reduceres 
hjælpen, så parret samlet modtager hjælp svarende til en voksensats (eksklusiv tillæg) 

 
 
 



Et skærpet rådighedskrav  
• AKL § 13f stk. 6: En ugift, som er berettiget til uddannelses- eller kontanthjælp 

efter § 11 på baggrund af satserne i §§ 23-25 
 

• Udnytter personen ikke sine arbejdsmuligheder, nedsættes hjælpen efter § 13g jf. § 13f stk. 7 
(kr. 500/1000)  
 

• Hjælpen nedsættes ikke, hvis hjælpen ydes på baggrund af satserne i § 23 stk. 2 nr. 1, 2 og 6-9 

• Hjælpen nedsættes ikke for personer, som er samlevende eller bliver gift med en modtager af 
integrationsydelse, og hvis hjælp beregnes efter § 26 stk. 2 

• Ændring for disse 2 målgrupper trådte i kraft den 1. december 2016 med tilbagevirkende kraft til 
den 1. oktober 2016 

 

• En ugift person, som modtager integrationsydelse – er ikke omfattet af 225-timers reglen 
 

 



Et skærpet rådighedskrav  

• AKL § 34 stk. 3 – følgende personer kan ikke modtage særlig støtte 
 

• Nr. 1: Ægtepar, som er omfattet af AKL § 13 stk. 10 og § 13f stk. 1-4 
 

• Nr. 2: Personer, som modtager hjælp efter AKL § 25a og § 27 
 

• AKL § 34 stk. 4 – personer, som får nedsat hjælpen på grund af 225-timers reglen efter AKL § 13 
stk. 6-7, får beregnet støtten efter AKL § 34, som om de ikke havde været omfattet af 
nedsættelsen efter AKL § 13g  
 

• AKL § 34 stk. 5 – personer, som får nedsat hjælpen efter AKL §§ 36-42, 69b-f og 69l-q, får beregnet 
støtten efter AKL § 34, som om de pågældende ikke havde været omfattet af nedsættelsen 
 

• AKL § 34 stk. 7 – personer, som modtager ressourceforløbsydelse, kan alene få særlig støtte, hvis 
pågældende opfylder betingelserne for uddannelses- eller kontanthjælp 

 
 



Et skærpet rådighedskrav  

• AKL § 13f stk. 10: Både ægtepar og ugifte skal have modtaget hjælp i sammenlagt 
et år indenfor 3 år – heri medregnes: 

 

• Perioder med modtagelse af integrationsydelse, uddannelses- eller kontanthjælp 

• Perioder med deltagelse i tilbud efter LAB/INL 

• Perioder med modtagelse af engangshjælp efter AKL § 25a 

• Perioder med sanktioner i form af fradrag/nedsættelse/ophør af hjælp efter AKL §§ 35-43 

• Perioder med modtagelse af supplerende hjælp 

• For ægtepar – perioder hvor den ene ægtefælle er ansat i løntilskudsjob  

• For ægtepar – perioder hvor der kun er beregnet hjælp til den ene ægtefælle, idet den anden 
ægtefælle fx har været under uddannelse  

 



Et skærpet rådighedskrav  

• AKL § 13f stk. 9: En person, hvis arbejdsevne er så begrænset, at pågældende efter 
kommunens vurdering ikke kan opnå beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked, er 
ikke omfattet af 225-timers reglen 
 

• Det er den aktuelle arbejdsevne, der skal vurderes, og dermed ikke om det er realistisk, at personen kan 
finde et arbejde  
 

• Det skal systematisk vurderes, om der er grundlag for forelæggelse af personens sag for 
rehabiliteringsteamet 
 

• Herudover er følgende personer omfattet af undtagelsesreglen: 
 

• Modtagere af integrationsydelse, uddannelses- eller kontanthjælp, hvor kommunen har påbegyndt 
RP1 

• Modtagere af integrationsydelse, uddannelses- eller kontanthjælp under forrevalidering samt 
personer, som modtager integrationsydelse under revalidering 

 
 

 

 



Et skærpet rådighedskrav  

• AKL § 13f stk. 12: Perioden på 12 sammenhængende kalendermåneder kan forlænges i  
 følgende tilfælde 

 

• Ved dokumenteret sygdom 

• Ret til fravær ved graviditet, barsel eller adoption  

• Modtaget støtte til pasning af handicappet barn, handicappet voksen, døende nærtstående eller 
alvorligt sygt barn  

• Aftjent værnepligt  

• Begrænset arbejdsevne der har hindret beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked  

• Hvor personen har været under ordinær uddannelse, anden uddannelse eller opkvalificering til 
uddannelse (f.eks. STU) 



Et skærpet rådighedskrav  

• Overgangsregler i perioden fra den 1. april 2016 til den 31. marts 2017 
 
• Hjælpen kan nedsættes eller bortfalde fra den 1. oktober 2016, hvis ægteparret eller 

den ugifte person ikke har haft 113 timers ordinært og ustøttet arbejde indenfor de 
seneste 6 måneder 
 

• I perioden fra den 1. oktober 2016 til den 31. marts 2017 kan hjælpen nedsættes eller 
bortfalde, hvis ægteparret eller den ugifte person ikke har haft 113 timers ordinært og 
ustøttet arbejde indenfor de seneste 6 kalendermåneder 
 

• Fra den 1. april 2017 skal kravet om 225 timers ordinært og ustøttet arbejde indenfor 
de seneste 12 kalendermåneder være opfyldt 

 



Kontanthjælpsloft 
AKL §§ 25b-e – satser og vilkår fremgår af nævnte bestemmelser 
 

• Modtagere af integrationsydelse samt uddannelses- og kontanthjælp, herunder aktivitets-, 
barsels- og bidragstillæg samt særlig støtte efter AKL § 34 og boligstøtte 
 

• Reduktionen sker i særlig støtte efter AKL § 34 og boligstøtte  
 

• Ydelser, som ikke indgår i beregningen af loftet, fremgår af BEK nr. 879 § 2 stk. 3, herunder timefradrag 
og fradragsfrit beløb ved STU, dansktillæg samt boligstøtte og støtte efter AKL § 34 til personer med 
stærk bevægelseshæmning/døgnhjælp/anvist bolig ved funktionsnedsættelse 

 

• Lønindtægt reducerer loftets virkning 

 

• § 25b stk. 6 pkt. 2 – personer under 18 år, der modtager hjælp efter §§ 22-24, og personer under 
18 år, der modtager boligstøtte, betragtes i den forbindelse som personer, der er fyldt 18 år  



Kontanthjælpsloft 
• Loftet afhænger af den enkelte persons ydelse samt civil- og forsørgerstatus (23 lofter) 

 

• Modtagere af uddannelses- eller kontanthjælp svarende til voksensats 

• Modtagere af kontanthjælp på ungesats 

• Modtagere af integrationsydelse og uddannelseshjælp 

• Ægtefæller, hvor en eller begge modtager integrationsydelse og ikke opfylder 225-timers reglen 
 

• Undtaget fra kontanthjælpsloftet er iht AKL § 25b stk. 10 
 

• Personer, som modtager integrationsydelse efter § 22 jf. § 47 stk. 4  
 

• Personer, som modtager integrationsydelse efter § 22 jf. § 27 
 

• Overgangsregel 
 

• Kontanthjælpsloftet fik virkning fra den 1. oktober 2016 for alle eksisterende og nye hjælpsmodtagere 

 
 
 



Ferie 
• AKL § 13 stk. 11 pkt. 1 – en person, der har modtaget uddannelses- eller kontanthjælp i 12 

sammenhængende måneder, har ret til 4 ugers ferie, hvor personen kan modtage uddannelses- 
eller kontanthjælp – omfatter også for revalidender ved særligt tilrettelagte projekter efter LAB 
kap. 10 eller tilbud efter LAB kap. 11 jf. AKL § 54a stk. 1 pkt. 5-6 
 

• AKL § 13 stk. 11 pkt. 6 – den samlede ferie kan højst udgøre 4 uger  
• AKL § 13 stk. 11 pkt. 7 – en ferieperiode må højst vare 2 uger 

 

• LOV nr. 666 af 8. juni 2016 om overgangsregel for ret til ferie for uddannelses- og 
kontanthjælpsmodtagere, der overgår til integrationsydelse (ret til ferie med integrationsydelse) 
 

• P 14-16: Der kan ikke på baggrund af et kortvarigt udlandsophold rejses tilbagebetalingskrav for 
en periode, der ligger forud for udlandsopholdet, når borger i denne periode har opfyldt 
betingelserne for at modtage kontanthjælp, og der foreligger et forsørgelsesbehov i den periode, 
ydelsen er beregnet til at dække 



Udlændingeområdet  

• Regeringens asylpakke af 13. november 2015 indeholdt 34 forslag 

 

• Politisk aftale af 17. november 2015 ml. V, LA, KF, DF og S om 13 af de 34 forslag  

 

• LOV nr. 1273 af 20. november 2015 om håndtering af flygtninge- og migrantsituationen  

 

• LOV nr. 102 af 3. februar 2016 om udskydelse af retten til familiesammenføring for 
personer med midlertidig beskyttelsesstatus, skærpelse af reglerne om tidsubegrænset 
opholdstilladelse, skærpelse af reglerne om inddragelse af flygtninges opholdstilladelse 
m.v.   
 
 
 

 
 



Udlændingeområdet 

• LOV nr. 664 af 8. juni 2016 – børn fra 8 år skal integrationsvurderes ved ansøgning om familiesammenføring 
 

• LOV nr. 1561 af 13. december 2016 – ændring af Flygtningenævnets sammensætning 
 

• LOV nr. 1562 af 13. december 2016 – krav om forældremyndighedsindehavers samtykke og vandel, når børn 
som bipersoner erhverver dansk indfødsret m.v. 
 

• LOV nr. 1744 af 27. december 2016 – kriminelle udlændinge skal udvises, medmindre dette med sikkerhed 
vil være i strid med internationale forpligtelser  
 

• LOV nr. 81 af 24. januar 2017 – afskaffelse af muligheden for dispensation fra alderskrav ved indgåelse af 
ægteskab, anerkendelse af udenlandske ægteskaber og forhøjelse af gebyret for prøvelse af 
ægteskabsbetingelserne  
 

• LOV nr. ? af 21. februar 2017 – overførsel af opgaver fra Udlændinge- og Integrationsministeriet til 
Flygtningenævnet og Udlændingenævnet m.v.  



Integrationsområdet 

• LBK nr. 1094 af 7. oktober 2014 om integration af udlændinge i 
Danmark 
 

• BEK nr. 1208 af 27. september 2016 om udarbejdelse af integrationskontrakt 
og om integrationsprogrammet efter integrationsloven  

 

• BEK nr. 980 af 28. juni 2016 om boligplacering af flygtninge 

 

• BEK nr. 979 af 28. juni 2016 om tilbud om helbredsmæssig vurdering af 
nyankomne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge 

 

 



Integrationsområdet 
• Trepartsaftale om arbejdsmarkedsintegration af 17. marts 2016 
 

• Topartsaftale om bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge af 18. 
marts 2016  
 

• LOV nr. 623 af 8. juni 2016 om integrationsgrunduddannelse (IGU) – trådte i kraft 
den 1. juli 2016 
 

• BEK nr. 1623 af 15. december 2016 om IGU og virksomhedsbonus efter INL 
 

• LOV nr. 665 af 8. juni 2016  om integrationsloven m.v. (Bedre rammer for at 
modtage og integrere flygtninge og styrket virksomhedsrettet 
integrationsprogram m.v.) 
 

• SKR nr. 9782 af 27. juni 2016 om orientering om ændringer af integrationsloven m.v.  
 

 



Integrationsgrunduddannelse (IGU)  
 

• Formål – at flygtninge og familiesammenførte til flygtninge opnår kvalifikationer, 
der giver grundlag for at påbegynde en erhvervsrettet uddannelse eller opnå 
varig og ordinær beskæftigelse på arbejdsmarkedet (§ 1) 
 

• Målgruppe – FR i DK mindre end 5 år samt mellem 18-40 år (§ 3 stk. 1) 
 

• Forsøgsperiode – fra den 1. juli 2016 til den 30. juni 2019 (§ 3 stk. 2) 
 

• Indhold – lønnet praktikstilling og skoleundervisning (§ 4) 
 

• Varighed – 2 år, evt. forlængelse ift skoleundervisning (§  6) 

 

 
 



Integrationsgrunduddannelse (IGU) 
• Skriftlig aftale mellem arbejdsgiver og pågældende (§ 7) 

 

• Løn- og arbejdsvilkår ifølge OK m.v. (§ 9)  
• Godtgørelse under skoleundervisning (§ 10) 
• Befordringsgodtgørelse (§ 10 stk. 8) 
• Fritagelse for deltagerbetaling under skoleuddannelse (§ 10 stk. 9) 
 

• Bevis for gennemførelse (§ 8) 
 

• Adgang til optagelse i a-kasse som dimittend (LBK nr. 832 af 7. juli 2015 om 
arbejdsløshedsforsikring m.v. § 54) 

 

• Bonus til private virksomheder – kr. 20.000 efter 6 mdr. og kr. 20.000 ved afslutning efter 
2 år (§ 11) 
 

• Bonus ved EGU (LBK nr. 738 af 20. juni 2016 om erhvervsgrunduddannelse m.v. § 15a) 
 



Integrationsprogram m.v. 
 

• Mere fleksible regler om boligplacering og flytteregler fra den 1. juli 2016 
 

• Kommunen skal anvise en permanent bolig til flygtninge, når det er muligt (INL § 12 
stk. 1 jf. BEK 980 § 19) 

• Kommunen skal overtage integrationsansvaret, hvis en udlænding/ægtefælle har fået 
ordinær beskæftigelse i kommunen, og flytningen er nødvendig for at kunne 
varetage arbejdet (INL § 18 stk. 2) 

 

• Målretning af helbredsundersøgelser fra den 1. juli 2016 
 

• Flygtninge skal tilbydes en helbredsmæssig vurdering pba en konkret vurdering (ikke 
kvoteflygtninge), og familiesammenførte til flygtninge kan tilbydes en 
helbredsmæssig vurdering – frist 6 mdr. (INL § 15d jf. BEK 979) 

 
 
 



Integrationsprogram m.v. 
 

• Afskaffelse af integrationsplan og ændring af integrationskontrakt m.v. fra den 1. juli 2016 
 

• Kommunalt valg af koordinerende forvaltningsenhed (INL § 19a) 
• Kommunen kan anvende Min Plan ved udarbejdelse og opfølgning på integrationskontrakten (INL 

§ 20a)  
 

• Øget fleksibilitet ved opfølgningssamtaler m.v. – trådte i kraft den 1. juli 2016, men fik 
først virkning fra den 1. oktober 2016, da de nye visitationsregler trådte i kraft 
 

• Efter visitation som job- eller aktivitetsparat skal kommunen følge op på integrationskontrakten 
mindst 4 gange indenfor 12 kalendermåneder, indtil målene i integrationskontrakten er opfyldt 
(INL § 20) 

• For udlændinge i ordinær uddannelse eller beskæftigelse skal der ske opfølgning på 
integrationskontrakten min. hver 12 måned – gælder også IGU (INL § 20) 
 

 
 
 



Integrationsprogram m.v. 
 

• Visitation fra den 1. oktober 2016 
 

• Udlændinge skal betragtes som jobparate i de første 3 mdr., medmindre det 
er åbenbart, at personen ikke kan deltage i et virksomhedsrettet tilbud efter 
INL §§ 23b-c (INL § 17 stk. 1) 

 

• Efter 3 mdr. skal personen visiteres som job- eller aktivitetsparat (INL § 17 stk. 
2) 

 

• Udlændinge kan få foretaget en formel vurdering af 
uddannelseskvalifikationer ifm tilrettelæggelsen af 
integrationsprogrammet fra den 1. juli 2016 (INL § 16b) 
 

 



Integrationsprogram m.v. 
 

• Målretning af integrationsprogrammet fra den 1. juli 2016 
 

• Integrationsprogrammet har en varighed af et år – opnås der ikke ordinær 
beskæftigelse, skal integrationsprogrammet forlænges, max. 5 år (INL § 16 stk. 
7) – ændring af mål og indsats skal fremgå af integrationskontrakten (INL § 19) 
 

• Har en udlænding afsluttet integrationsprogrammet indenfor 5 år, og bliver 
personen igen ledig og søger om integrationsydelse, genoptages 
integrationsprogrammet – integrationsprogrammet afsluttes først, når de 
opstillede mål er nået 
 

• Integrationsprogrammet skal påbegyndes senest en måned efter kommunens 
overtagelse af integrationsansvaret (INL § 16 stk. 5-6) 
 
 
 

 
 

 
 



Integrationsprogram m.v. 
• Udlændinge, som modtager integrationsydelse, har pligt til at udnytte deres 

arbejdsmuligheder og deltage i tilbud i integrationsprogrammet fra den 1. 
oktober 2016 (INL § 26 stk. 1) 
 

• Personen skal være aktivt jobsøgende fra den 1. oktober 2016 (INL § 26a) 
 

• Jobcentret kan undtage en jobparat udlænding fra at chekke jobopslag, registrere i joblog på 
Min Side i Jobnet samt lægge CV på Jobnet pga manglende sproglige og it-mæssige 
forudsætninger 
 

• En kontinuerlig virksomhedsrettet indsats  - max. 6 uger mellem tilbud ifa 
virksomhedspraktik eller løntilskud til jobparate, min. 15 timer om ugen – for 
aktivitetsparate tilrettelægges indsatsen konkret  - gælder fra den 1. oktober 
2016 (INL § 17a) 
 

 



Integrationsprogram m.v. 
• Forberedende forløb til aktivitetsparate i 6 mdr. fra den 1. juli 2016 (INL § 23a stk. 1 nr. 5 jf. § 17a 

stk. 1 pkt. 3) 
 

• Mulighed for anvendelsen af nytteindsats i integrationsprogrammet fra den 1. juli 2016 (INL § 
23b) 
 

• Kommunen kan dække transportudgifter til udlændinge på integrationsydelse under 
integrationsprogrammet samt for udlændinge, som er i offentlige løntilskudsjob fra den 1. juli 
2016 (INL § 23f) 
 

• Målretning af finansieringen af integrationsindsatsen (antal og resultater) 
 

• Kommunen modtager en bonus på kr. 25.000 for hver flygtning eller familiesammenført til en flygtning, 
som kommer i ordinær beskæftigelse i 2017-2018  

• Virksomheder modtager en bonus på kr. 2x20.000/2x15.000 for hver flygtning eller familiesammenført , 
som virksomheden ansætter i ordinær beskæftigelse min. 19 timer pr. uge fra den 1. juli 2016 til den 
30. juni 2019 
 

 



Kommende ændringer 

• Revision af de handicapkompenserende ydelser (lovforslag, februar 2017) 

 

• Høring over forslag til lov om personlige borgerstyrede budgetter (28. februar 
2017) 
 

• Regeringsgrundlag: For et friere, rigere og mere trygt Danmark, november 2016 
 

• Jobreform fase II (skat) 
• Senere tilbagetrækningsalder 
• Pensionsreform 
• Reform af beskæftigelsesindsatsen 
• Nyt asylsystem 

 
 

 
 



Kommende ændringer 

• L 133 – forslag til lov om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v. 

 

• L 128 – forslag til lov om ændring af barselsloven, lov om barselsudligning på det 
private arbejdsmarked, lov om sygedagpenge og lov om kommunernes 
finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling 
Danmark og arbejdsløshedskasserne (digitalisering) 

 

• L 127 – forslag til lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle 
tilskud til kommuner (særtilskudspuljen) 

 

• L 51 – styrket kontrol med udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste 
 



Udlændingeudspil 

Styr på flygtningestrømmen, august 2016 (2025-plan) 
 

• En nødbremse 
• Styrket nærområdeindsats  
• Ro og orden  
• Strammere regler for ophold i Danmark  
• Strammere regler for familiesammenføring 
• Skærpede betingelser for dansk statsborgerskab 
• Styrket udsendelse og øget repatriering  
• Skærpede optjeningsprincipper for velfærdsydelser  
• Konventioner – tilbage til kernen 

 

 



Udlændingeudspil 
Strammere regler for ophold i Danmark 
 

• Permanent opholdstilladelse forudsætter lovligt ophold i DK i 8 år 
 

• Permanent opholdstilladelse udelukkes ved 6 måneders ubetinget fængsel 
 

• Permanent opholdstilladelse udelukkes i 6 år ved betinget fængsel, og 15 år ved 
ubetinget fængsel mellem 60 dage og 6 måneder 
 

• Permanent opholdstilladelse forudsætter, at personen ikke har modtaget offentlig 
forsørgelse i 4 år 

 

• Permanent opholdstilladelse forudsætter, at personen opfylder et beskæftigelseskrav på 
3 ½ år indenfor de seneste 4 år 
 

 
 



Udlændingeudspil 
Skærpede optjeningsprincipper for velfærdsydelser  
 

• Stramning af optjeningskrav for at opnå ret til fuld førtids- og folkepension (1. januar 2018) 
 

• Folkepension – 9/10 dvs. 45 år mellem 15 år og folkepensionsalder 
• Førtidspension – 9/10 mellem 15 år og tilkendelsestidspunkt 

 

• Stramning af opholdskrav for at opnå ret til fuld børnecheck og børnetilskud (1. juli 2017) 
 

• Optjeningsperioden øges til 5 år – 10 % hvert halve år 
 

• Beskæftigelseskrav for kontanthjælp (1. juli 2017) 
 

• Overgangen fra integrationsydelse til uddannelses- eller kontanthjælp suppleres med et beskæftigelseskrav, 
som forudsætter, at personen har haft ordinær og ustøttet beskæftigelse svarende til fuldtidsbeskæftigelse i 2 
½ år indenfor de seneste 8 år 

 
 



Høringer 
• Ophævelse af 26-årsreglen i ægtefællesammenføringssager (10. november 2016) 

 

• Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse (10.februar 2017) 

 

• Mulighed for i en krisesituation at afvise asylansøgere ved grænsen (17. februar 2017) 

 

• Øget støtte til repatriering, genindførelse af resultattilskud til kommunerne og indførelse af absolut tilbagebetalingskrav m.v. (22. 
februar 2017) 

 

• Bekendtgørelse om løsladelse med henblik på straksudsendelse (23. februar 2017) 

 

• Mere virksomhedsrettet danskuddannelse til voksne udlændinge, krav om mellemkommunal aftale ved midlertidig boligplacering 
af flygtninge i en anden kommune m.v. (2. marts 2017) 

 

• Ro og orden på indkvarteringssteder for uledsagede mindreårige udlændinge, herunder husordener, økonomiske sanktioner, 
magtanvendelse og anbringelse uden for indkvarteringsstedet m.v. (9. marts 2017) 

 

• Øget anvendelse af biometri m.v. (10. marts 2017) 
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