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INTRODUKTIONSPROGRAM M.V. FOR UDLÆNDINGE
5.60 Introduktionsprogram m.v.
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende introduktionsprogrammet for udlændinge omfattet af integrationsloven.
På funktionen registreres ligeledes udgifter til danskundervisning for personer
omfattet af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.
På funktionen registreres endvidere de resultattilskud, som ydes hvis udlændinge består danskprøven eller kommer i ordinær beskæftigelse.
Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger:
01 Introduktionsprogram
Her registreres udgifter vedrørende introduktionsprogrammet for udlændinge, jf. lov om integration af udlændinge i Danmark.
02

Udgifter til danskundervisning for øvrige kursister
Her registres udgifter i forbindelse med danskuddannelse af øvrige kursister, dvs. kursister, som på undervisningstidspunktet ikke er omfattet af
integrationsloven eller deltager i danskuddannelse efter lov om aktiv en
beskæftigelsesindsats § 32, nr. 2. Udgifter til danskuddannelse for kursister, som deltager i undervisningen som led i tilbud efter lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats, og som er omfattet af lovens § 2, nr. 2-3 (dvs.
kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere), registreres under 5.98 gruppering 18.
Udgifter til danskuddannelse af kursister omfattet af introduktionsprogrammet registreres på funktion 5.60, gruppering 01 Introduktionsprogram.

90

Grundtilskud for udlændinge omfattet af introduktionsprogrammet, som
kommunen har overtaget ansvaret for før den 1. juli 2002 (§ 45, stk. 4, i
integrationsloven).
Her registreres grundtilskud til dækning af sociale merudgifter og generelle udgifter for udlændinge omfattet af introduktionsprogrammet, som
kommunen har overtaget ansvaret for før den 1. juli 2002, jf. § 45, stk. 4,
i integrationsloven.

91

Gebyr for deltagelse i danskuddannelse (§ 14, stk. 2, i lov om danskuddannelse til voksne udlændige).
Her registreres kommunens gebyrindtægter fra kursister, som er omfattet
af reglerne om gebyr for deltagelse i danskundervisningen, jf. § 14, stk.
2, i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

92

Tilskud til udlændinge, der modtager tilbud efter § 23 under introduktionsprogrammet (§ 45, stk. 5, stk. 7-8 og stk. 10-11, i integrationsloven)
og/eller modtager danskuddannelse efter § 21 i integrationsloven.
Her registreres tilskud for udgifterne vedrørende udlændinge, der modtager tilbud efter § 23 under integrationsprogrammet, jf. § 45, stk. 5, stk. 8
samt stk. 11, i integrationsloven.
Her registreres ligeledes tilskud efter integrationsloven til mindreårige
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uledsagede asylansøgere med opholdstilladelse efter udlændingeloven,
som er bosat i kommunen, jf. § 45, stk. 10, i integrationsloven.
Her registreres endvidere tilskud til mentorfunktion efter § 23 d, for udlændinge, der deltager i ordinær uddannelse efter § 23 a, stk. 1, nr. 3, jf. §
45, stk. 7, i integrationsloven.
93

Tilskud for udlændinge, der modtager danskuddannelse under introduktionsprogrammet (§ 45, stk. 14, i integrationsloven).
Her registreres tilskud for udgifterne vedrørende udlændinge, der modtager danskuddannelse under introduktionsprogrammet, jf. § 45, stk. 14, i
integrationsloven.

94

Tilskud for udlændinge, der modtager særligt tilrettelagt danskuddannelse eller tilskud for udlændinge i ordinær beskæftigelse, der modtager
særligt tilrettelagt danskuddannelse og/eller opkvalificerende forløb (§
45, stk. 15-16, i integrationsloven).
Her registreres tilskud for udlændinge, som deltager i særligt tilrettelagt
danskuddannelse efter integrationslovens § 22, jf. § 45, stk. 15, i integrationsloven.
Her registreres ligeledes tilskud for udlændinge i ordinær beskæftigelse,
som modtager særligt tilrettelagt danskuddannelse efter integrationslovens § 22 og/eller opkvalificerende forløb samt mentorfunktion efter
integrationslovens § 24 a, jf. § 45, stk. 16, i integrationsloven.

95

Resultattilskud for udlændinge, der har bestået en danskprøve eller kommer i ordinær beskæftigelse, samt overgangstilskud i 2004 (§ 45, stk. 17
og stk. 19 i integrationsloven).
Her registreres resultattilskud for udlændinge, som inden for den treårige
introduktionsperiode har bestået en danskprøve og/eller som inden for
den treårige introduktionsperiode er kommet i ordinær beskæftigelse, jf.
§ 45, stk. 17, i integrationsloven.
Her registreres endvidere tilskud, som i 2004 ydes for hver måned efter
introduktionsperiodens afslutning, jf. § 45, stk. 19, i integrationsloven
(overgangstilskud).

96

Tilskud til danskuddannelse for øvrige kursister.
Her registreres tilskud til danskuddannelsen efter § 15, stk. 2, jf. lov nr.
375 af 28. maj 2003 om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.
Tilskud vedrørende kursister, som deltager i danskuddannelsen efter §
32, nr. 2 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere), registreres på 5.98 gruppering 96.

97

Grundtilskud for udlændinge omfattet af introduktionsprogrammet, som
kommunen har overtaget ansvaret for den 1. juli 2002 eller senere (§ 45,
stk. 4, i integrationsloven).
Her registreres grundtilskud til dækning af sociale merudgifter og generelle udgifter for udlændinge omfattet af introduktionsprogrammet, som
kommunen har overtaget ansvaret for den 1. juli 2002 eller senere, jf. §
45, stk. 4, i integrationsloven.
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Berigtigelser
Her registreres udgifter og indtægter vedrørende efterreguleringer af de
enkelte tilskud.

5.61 Introduktionsydelse
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende introduktionsydelse og hjælp i særlige tilfælde for udlændinge omfattet af integrationsloven.
Det bemærkes, at der under dranst 2 er autoriseret fire grupperinger til kontering af statsrefusion vedrørende introduktionsydelse og hjælp i særlige tilfælde.
Grupperingerne under dranst 2 følger inddelingen under dranst 1
Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger
01

Ydelse til udlændinge, som kommunen har overtaget ansvaret for
før den 1. juli 2002 (nedlægges pr. 1. januar 2006).
Her registreres udgifter til introduktionsydelse med 75 pct. refusion, jf.
kapitel 5 i integrationsloven, for udlændinge, som kommunen har overtaget ansvaret for før den 1. juli 2002. Her registreres ligeledes særlig
introduktionsydelse efter § 27 a (forskudsvis udbetaling) som affattet
ved lov nr. 438 af 10. juni 2002, jf. lovbekendtgørelse nr. 316 af 28.
april 2003, note 3. Her registreres endvidere særlig ydelse efter § 27 b,
samt særlig støtte efter § 28 a, jf. lovbekendtgørelse nr. 643 af 28. juni
2001.

03

Hjælp i særlige tilfælde for udlændinge, som kommunen har overtaget
ansvaret for før den 1. juli 2002 (nedlægges pr. 1. januar 2006)
Her registreres udgifter til hjælp i særlige tilfælde med 75 pct. refusion
efter integrationslovens kapitel 6. Her registreres endvidere udgifter til
hjælpemidler i form af arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger efter § 24 a, stk. 3, jf. § 45, stk. 3, i integrationsloven.
Kun udgifter vedrørende udlændinge, som kommunen har overtaget
ansvaret for før den 1. juli 2002 registreres her.

04

05

Ydelse til udlændinge, som kommunen har overtaget ansvaret for den
1. juli 2002 eller senere.
Her registreres udgifter til introduktionsydelser (starthjælp), jf. kapitel
5 i integrationsloven, for udlændinge, som kommunen har overtaget
ansvaret for den 1. juli 2002 eller senere. Her registreres ligeledes udgifter til særlig introduktionsydelse efter § 27 a (forskudsvis udbetaling), særlig ydelse efter § 27, stk. 3, samt særlig støtte efter § 27, stk.
4, som affattet ved lov nr. 438 af 10. juni 2002, jf. lovbekendtgørelse
792 af 18. september 2002, note 3.
Hjælp i særlige tilfælde for udlændinge, som kommunen har overtaget
ansvaret for den 1. juli 2002 eller senere.
Her registreres udgifter til hjælp i særlige tilfælde med 75 pct. refusion
efter integrationslovens kapitel 6.
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Her registreres endvidere udgifter til hjælpemidler i form af arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger efter § 24 a, stk. 3, jf. §
45, stk. 3, i integrationsloven.
Kun udgifter vedrørende udlændinge, som kommunen har overtaget
ansvaret for den 1. juli 2002 eller senere registreres her.
90

Tilbagebetaling vedrørende introduktionsydelse med 75 pct. refusion.

91

Tilbagebetaling vedrørende introduktionsydelse med 100 pct. refusion.

92

Tilbagebetaling vedrørende hjælp i særlige tilfælde med 75 pct. refusion.

93

Tilbagebetaling vedrørende hjælp i særlige tilfælde med 100 pct.
refusion.

5.65 Repatriering
På denne funktion registreres udgifter vedrørende repatriering af udlændinge
omfattet af repatrieringsloven.
Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger:
01

Hjælp til repatriering
Her registreres udgifter vedrørende hjælp til repatriering, jf. §§ 7 og 8 i
repatrieringsloven, med 75 pct. refusion. Endvidere krediteres eventuel
tilbagebetaling af hjælp til repatriering efter repatrieringslovens § 9.

02

Reintegrationsbistand
Her registreres udgifter til reintegrationsbistand, jf. § 10 i repatrieringsloven, med 100 pct. refusion.

