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1. Formål og baggrund
Den 17. marts 2016 indgik regeringen og arbejdsmarkedets parter aftalen ”Trepartsaftale om arbejdsmarkedsintegration”, som rummer 32 konkrete initiativer, som skal sikre, at flere flygtninge og
familiesammenførte udlændinge kommer i beskæftigelse og selvforsørgelse. Efterfølgende den 18.
marts 2016 blev regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) enige om aftalen ”Bedre rammer
for at modtage og integrere flygtninge”. Aftalen omfatter mere end 50 initiativer, som har til formål
at sikre, at kommunerne får bedre rammer for at løfte integrationsopgaven, samtidig med at integrationsindsatsen i langt højere grad målrettes mod beskæftigelse. Initiativerne vedrører bl.a. styrkede
muligheder for boligplacering, bedre rammer for den kommunale integrationsindsats, tidlig indsats,
styrket beskæftigelsesindsats, øget brug af medbragte kompetencer, erhvervsrettet danskuddannelse
og fokuseret finansiering.
Som en del af aftalen imellem regeringen og KL fremgik det, at kommunerne skal have mulighed
for at anvende ’Min Plan’ på Jobnet, når der skal udarbejdes og følges op på en integrationskontrakt. ’Min Plan’ giver mulighed for at føre integrationskontrakten elektronisk.
’Min Plan’ kan hjælpe udlændingen og sagsbehandleren til at få et overblik over de aftaler og mål,
som er sat for den enkelte. Samtidig kan udlændingen selv tilgå eller vise ’Min Plan’ frem, hvis der
er behov for kendskab til indholdet af planen, fx i en anden forvaltning.
Det er også frivilligt for kommunerne, om de vil anvende ’Min Plan’, eller om de vil udarbejde og
følge op på integrationskontrakten på anden vis. Tilbud efter integrationsloven skal dog under alle
omstændigheder registreres og indberettes til DFDG.
Lov nr. 665 af 8. juni 2016 udmønter elementer af de to aftaler.

2. Hvad dækker vejledningen
Afsnit 3 handler om, hvordan der digitalt kan hentes oplysninger om nytilkomne flygtninge, hvor
kommune skal overtage ansvaret for integrationsindsatsen. De efterfølgende afsnit handler om integrationskontrakten i regi af Min Plan for alle borger, der skal have en integrationskontrakt – dvs.
alle borgere omfattet af integrationslovens bestemmelser herom. Det drejer sig om både flygtninge
og familiesammenførte, der ikke har permanent ophold.

3. Ny flygtning med data fra asyloperatør
Med to- og trepartsaftalerne fra 2016, blev det besluttet, at der skal ske en tidlig afdækning af flygtninges formelle og uformelle kompetencer og en forbedring af overgivelsen af information fra asylfasen til kommunen. Oplysningerne er relevante for beskæftigelsesindsatsen, men også for integrationsindsatsen generelt, herunder fx boligplacering, særlige hensyn m.v.
Når asylansøgere kommer til Danmark bliver de modtaget af en asyloperatør, fx Røde Kors. I perioden, hvor asylansøgerens ansøgning om ophold i Danmark behandles, foretager asyloperatørerne
en tidlig kompetenceafdækning af asylansøgerne samt registrerer en række andre oplysninger - herunder en række oplysninger, der skal indgå i integrationskontrakten. Hvis en asylansøger tildeles
asyl gøres disse data automatisk tilgængelig i digitaliseret form for den modtagende kommune.
Kommunen skal således ikke skal startet forfra med afklaring af flygtningens kompetencer (CV),
kommunen får oplysninger, der kan indgå i integrationskontrakten uden at skulle genindtaste disse
og får adgang til en lang række øvrige oplysninger, der er relevante for integrationsindsatsen.
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Procedure og sagsgang i forbindelse med indhentning af oplysningerne findes i “Vejledning vedrørende indhentning af oplysninger om nye flygtninge i kommunen fra asylcentre”, som kan findes
her: www.integrationsviden.dk

4. Familiesammenførte borgere og borgere med eksisterende integrationskontrakter
For både familiesammenførte og for borgere med en eksisterende integrationskontrakt, der skal revideres og tilknyttes ’Min plan’ gælder, at der skal registreres en teknisk ’Overgivelsesdato’. Der
kan dog ikke hentes oplysninger fra asylcenteret for disse grupper. For nærmere information om
overgivelsesdatoen, se “Vejledning vedrørende indhentning af oplysninger om nye flygtninge i
kommunen fra asylcentre”, som kan findes her: www.integrationsviden.dk
Der gælder disse særlige forhold vedrørende registrering af overgivelsesdatoen for disse grupper:



Familiesammenførte: Datoen kan angives både som historisk eller fremtidig.
Borgere med eksisterende integrationskontrakt, der skal tilknyttes ’Min plan’: her skal overgivelsesdatoen angives som en historisk dato. Dette er forudsætningen for, at oplysningerne
kan lægges ind. Der er ikke krav om, at dette sker i umiddelbar forlængelse af releasen; men
bør foretages ved førstkommende samtale.

For nærmere oplysninger om, hvordan en eksisterende integrationskontrakt overføres til ’Min plan’,
se brugervejledning fra jobcentrets it-leverandør.

5. ’Min plan’ med integrationskontakt
Da integrationskontakten gælder, indtil borgeren får tidsubestemt opholdstilladelse, vil borgere fra
mange kontaktgrupper skulle have en integrationskontrakt. Det vil derfor være muligt, at udarbejde
’Min plan – integrationskontrakt’ for alle kontaktgrupper og knytte den til alle plantyper i ’Min
plan’:







Jobplan
Uddannelsesplan
Uddannelsesplan med jobmål (”kombiplan”)
Aftale om opfølgning
Rehabiliteringsplan (indsatsdelen)
Plan uden plantype

Integrationskontrakten skal fortsætte selv om borgeren efter integrationsprogrammet registreres i en
anden kontaktgruppe. Dette gælder så længe, borgeren ikke har opnået permanent ophold. Borgere,
der ikke længere er omfattet af integrationsprogrammet, skal ikke have tilbud efter integrationsloven, men efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
OBS
For dagpengemodtagere med en integrationskontakt gælder, at a-kassen ikke kan se integrationsdata i ’Min plan’.
5.1 Sammenhæng mellem ’Min plan’ og integrationskontakt
Den samlede ’Min plan – integrationskontrakt’ består af:
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Plan og eventuelle aktiviteter på vej mod job/uddannelse
Aftaler fra afholdte samtaler
Integrationsoplysninger
CV
Andre oplysninger herunder visitationskategori og fravær/fritagelser, der er særlig relevante
i integrationssammenhæng
Vejledning herunder særligt afsnit om integrationskontrakten

På Jobnet får borgere med en integrationskontakt vist to faner i ’Min plan’:



Plan
Integration

5.2 Data under fanen ’Plan’
Plan-delen består af faste elementer som jobmål, aftaler og eventuelle aktiviteter på vej mod job
eller uddannelse og vejledning. For borgere med en integrationskontakt er plan-delen udvidet med
danskmål og dansktilegnelse.
For borgere med en integrationskontrakt indeholder plan-delen også følgende data fra integrationskontrakten:



danskmål – se afsnit 5.2.1 ’Danskmål’
dansktilegnelse – se afsnit 5.2.2 ’Dansktilegnelse’
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Disse data ligger i fanen ’Plan’, da ændringer i danskmål og dansktilegnelse danner en ny version af
’Min plan - Integrationskontrakt’, med særskilt besked (ændringsnotifikationer), og borgeren skal
kvittere for at have læst ændringerne. Se desuden nedenfor under afsnit 7.1 ’Ændringsnotifikationer’ og 7.2 ’Kvittering’.
Hvis en eller flere af integrationskontraktdata under fanen ’Integration’ bliver ændret, bliver der
dannet en ny ’Min plan’-version, hvor elementet ’Dansktilegnelse’ er markeret med ’Skal læses’
(også selv om der ikke er ændret i ’Dansktilegnelse’).
Som det gælder for ’Min plan’ i øvrigt, bliver elementer under fane ’Plan’ kun vist, hvis de indeholder data.
5.2.1 Danskmål
Danskmål kan ligge to steder – afhængigt af, om planen har et jobmål eller uddannelsesmål:


Når plan med jobmål bliver publiceret af jobcentret, ligger danskmål under elementet ’Jobmål’:



Hvis der er tale om uddannelsesplan ligger danskmål under elementet ’Dansktilegnelse’. De
samme gælder, hvis der endnu ikke er publiceret en plantype – se skærmdump på næste
side.
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Dansktilegnelse er nærmere beskrevet i afsnit 5.2.2 ’Dansktilegnelse’.
Danskmål kan være danskuddannelse 1, 2 eller 3:
ID

Navn

1

Danskuddannelse 1

2

Danskuddannelse 2

3

Danskuddannelse 3

Beskrivelse
Danskuddannelse 1 er tilrettelagt for kursister, som ikke kan læse og
skrive på deres modersmål, samt latinske analfabeter, som ikke behersker et europæisk skriftsystem. Målet for undervisningen er grundlæggende færdigheder i mundtlig dansk og læse- skrivefærdigheder med
henblik på at kunne klare sig på det danske arbejdsmarked og som borger i det danske samfund.
Danskuddannelse 2 er tilrettelagt for kursister, som har en kort skole- og
uddannelsesbaggrund fra hjemlandet. Målet for undervisningen er at
forstå, tale og læse dansk med henblik på at kunne klare sig på det danske arbejdsmarked, i efterfølgende arbejdsmarkedsuddannelse og som
borger i det danske samfund.
Danskuddannelse 3 er tilrettelagt for kursister, som har en mellemlang
eller lang skole- og uddannelsesbaggrund. Det kan være erhvervsuddannelser, en gymnasieuddannelse eller en videregående uddannelse. Målet
for Danskuddannelse 3 er, at kursisterne skal kunne få et job eller tage
fortsat uddannelse samt kunne fungere aktivt som borger i det danske
samfund.

Registrering af danskmål er krævet, dog undtagen hvis danskmålet er blevet opfyldt. Kravet om
danskmål gælder også, selv om borgeren er blevet fritaget for danskundervisning – se desuden afsnit 5.3.6 ’Fritagelser/særlige hensyn’.
Kendt problem
Det er endnu ikke muligt at registrere, at danskmålet er opfyldt.

5.2.2 Dansktilegnelse
I elementet ’Dansktilegnelse’ er der datoer for, hvornår borgeren er vejledt i henhold til § 16, stk. 8
og § 16, stk. 9-11 i “bekendtgørelse om udarbejdelse af integrationskontrakt og om integrationsprogrammet efter integrationsloven” – se skærmdump på næste side.
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Forklaring på forskellen mellem de to typer vejledning:
Bek. § 16, stk. 8: Vurderer kommunalbestyrelsen i forbindelse med opfølgningen, at udlændingen
ikke er opmærksom på betingelserne for meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse, jf. udlændingelovens § 11, skal kommunalbestyrelsen vejlede udlændingen generelt om betingelserne for
meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse, herunder at meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse er betinget af, at udlændingen har bestået en danskprøve og har opnået ordinær beskæftigelse.
Bek. § 16, stk. 9-11: Konstaterer kommunalbestyrelsen i forbindelse med opfølgningen, at udlændingen ikke tilegner sig det danske sprog systematisk og målrettet, jf. integrationslovens § 20, stk.
6, skal kommunalbestyrelsen give den pågældende meddelelse om de mulige konsekvenser af
manglende dansktilegnelse. Det skal fremgå af kontrakten, at der er vejledt.
Der skal bl.a. vejledes om den eventuelle betydning for udlændingens opholdstilladelse jf. stk. 1,
hvis udlændingen har fået opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 1, eller § 9 c, stk.
1, på grundlag af ægteskab eller længerevarende samliv, der er betinget af en bestået danskprøve på
A1-niveau senest 6 måneder fra tidspunktet for udlændingens tilmelding til folkeregistret. Derudover skal der vejledes om, at økonomisk sikkerhed, der er stillet efter udlændingelovens § 9, stk. 4,
1. pkt., kan nedsættes med henholdsvis 20.000 kr., 10.000 kr., og 10.000 kr., når udlændingen har
bestået henholdsvis en danskprøve på A1-niveau, en danskprøve på A2-niveau og en afsluttende
prøve i dansk.
OBS
Når en eller flere af integrationskontraktdata bliver ændret, bliver der dannet en ny version af
’Min plan - Integrationskontrakt’ med krav om læsning af ’Dansktilegnelse. Dette gælder uanset,
om ’Dansktilegnelse’ er ændret eller ej. Dette har været et krav til løsningen.
5.2.3 Vejledning
Der er ikke en særskilt vejledningstekstsituation til integrationskontakt. I den vejledningstekst, som
borgeren i henhold til kontaktgruppe og persongruppekategori, får vist i ’Min plan - Integrationskontakt’, er der tilføjet en standardtekst om integrationskontrakten – se skærmdump på næste side.
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Vejledningsteksterne til ’Min plan’ kan findes på www.dfdg.dk under temaet ’Min plan’.
5.3 Data under fanen ’Integration’
Under fanen ’Integration’ bliver de øvrige integrationsdata vist i et overblik med følgende elementer:
 Stamdata
 Personlige forhold
 Supplerende kompetencer og kvalifikationer
 Helbredsmæssige forhold
 Visitation
 Fritagelser/særlige hensyn
Elementerne i integrationsoverblikket er nærmere beskrevet i afsnit 5.3.1 – 5.3.6.
Generelt gælder, at elementer kun bliver vist, hvis det indeholder data – se skærmdump på næste
side.
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5.3.1 Stamdata
Under elementet vises opholdsgrundlaget, datoer for integrationsprogrammet m.v.:

’Omfattet af integrationsloven som’ skal udfyldes med opholdsgrundlaget:
ID

Navn

1

Flygtning - konventionsstatus (INL § 2, stk. 2 og
UL § 7, stk. 1)

2

Flygtning mv. (INL § 2, stk. 2 og UL § 7, stk. 2)

3
4
5

Flygtning - midlertidig beskyttelse (INL § 2, stk.
2 og UL § 7, stk. 3)
Familiesammenført til flygtning (INL § 2, stk. 3
og UDL § 9, nr. 1. c-d)
Familiesammenført - øvrige (INL § 2, stk. 3 og
UDL § 9, nr. 1. a-b)

Beskrivelse
Flygtning - konventionsstatus § 2, stk. 2 og UL § 7,
stk. 1 i integrationsloven
Flygtning mv. § 2, stk. 2 og UL § 7, stk. 2 i integrationsloven
Flygtning - midlertidig beskyttelse § 2, stk. 2 og UL
§ 7, stk. 3 i integrationsloven
Familiesammenført til flygtning § 2, stk. 3 og UDL
§ 9, nr. 1. c-d i integrationsloven
Familiesammenført - øvrige § 2, stk. 3 og UDL § 9,
nr. 1. a-b i integrationsloven
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Nationalitet bliver hentet fra CPR-registret. Da der ikke er historik på oplysninger fra CPRregistreret i Det fælles Datagrundlag, bliver nationalitet kun vist i pdf’en af den aktuelle ’Min plan’pdf og ikke i historiske ’Min plan’-versioner.
Forklaring til de forskellige datoer:


’Startdato for integrationsprogrammet’: Den dato integrationsprogrammet påbegyndes.



’Slutdato for integrationsprogrammet’: Den første dato vil som udgangspunkt være et år efter påbegyndelsen af integrationsprogrammet jf. integrationsloven (INL) § 16, stk. 7, men
hvis udlændingen ikke har opnået de i kontrakten opsatte mål indenfor det første år, så kan
programmet forlænges i op til 5 år.



’Dato for underskrift af erklæring om integrations og aktivt medborgerskab’: Den dato, hvor
erklæringen underskrives jf. INL § 19, stk. 1, 3 pkt.



’Dato for første underskrift af integrationskontrakten’: Den dato, hvor kontrakten underskrives jf. INL § 19, stk. 1, 2. pkt.

Den første version af ’Min plan – integrationskontrakt’ skal underskrives fysisk af borgeren og
kommunen og opbevares i kommunen - se afsnit 6 ’’Min plan’-pdf’ og 7.2 ’Kvittering’.
Linket ’Gå til integrationserklæring’ linker til siden:
http://uim.dk/arbejdsomrader/Integration/integrationskontrakt-og-integrationserklaering, hvorfra
integrationserklæring kan downloades.
5.3.2 Personlige forhold
Under ’Personlige forhold’ bliver civilstand og antallet af børn vist. Under elementet kan der desuden være en beskrivelse af eventuelle familiemæssige forhold m.v., som kan have betydning for
indsatsen:
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Oplysning om civilstand bliver hentet fra CPR-registreret. Da der ikke er historik på oplysninger fra
CPR-registreret i Det fælles Datagrundlag bliver civilstand kun vist i pdf’en af den aktuelle ’Min
plan’-pdf og ikke i aktuelle ’Min plan’-versioner.
OBS
For nyankomne flygtninge kan oplysninger omkring disse forhold hentes ind og redigeres inden
første version af ’Min plan – integrationskontrakt’ publiceres.
Børn er egne/medfølgende/herboende. Feltet ’Børn’ er beregnet til alene at udfylde antallet af børn,
som udlændingen har, det kan både være herboende og ikke herboende. Yderligere oplysninger
vedrørende børnene, der kan have indflydelse på udlændingens integrationsprogram, kan indtastes i
de supplerende fritekst felter, herunder f.eks. hvis børnene har specielle behov.
I friteksttekstfelterne er det muligt at skrive op til 2.048 karakterer.
5.3.3 Supplerende kompetencer og kvalifikationer
Dette element indeholder oplysning om evt. vurdering af medbragt uddannelse og om borgernes
sprogfærdigheder:

OBS
For nyankomne flygtninge kan oplysninger omkring disse forhold hentes ind og redigeres inden
første version af ’Min plan – integrationskontrakt’ publiceres.
Integrationskontakten indeholder også CV. CV’et består af CV’et på Jobnet suppleret med oplysninger om medbragt uddannelse og udvidede oplysninger om sprogkundskaber, herunder tegnsprog.
Ved klik på ikonet
ud for ’Vil du læse mere om CV-oplysninger’, åbnes følgende information –
se skærmdump på næste side.
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Vurdering af medbragt uddannelse skal udfyldes med status:
ID
1
2
3

Navn
Sag er ikke påbegyndt
Sag er påbegyndt
Sag er afsluttet

Beskrivelse
Vurderingssag af uddannelse er ikke påbegyndt
Vurderingssag af uddannelse er påbegyndt
Vurderingssag af uddannelse er afsluttet

Sprog skal angives med færdighedsniveau for forståelse-, tale-, læse- og skiveniveau med værdierne:
 Kan ikke
 Begynder
 Let øvet
 Øvet
 Rutineret
 Flydende
Der er ingen begrænsninger på antallet af sprog.
I fritekstfeltet ’Erfaring med sproget’ kan der indskrives op til 4.000 karakterer.
I ’Min plan’-pdf’en fremgår både CV-oplysninger og de supplerende kompetencer og kvalifikationer. CV-oplysningerne fremgår dog ikke af pdf’en, når der er tale om historiske ’Min plan’versioner – se afsnit 6 ’’Min plan’-pdf’.
5.3.4 Helbredsmæssige forhold
Under elementer bliver eventuelle helbredsmæssige forhold vist – se skærmdump på næste side.
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OBS
For nyankomne flygtninge kan oplysninger omkring disse forhold hentes ind og redigeres inden
første version af ’Min plan – integrationskontrakt’ publiceres.
’Behov for helbredsvurdering’ og ’Afgivet tilbud om helbredsvurdering’ skal udfyldes med en af
følgende værdier:




Ikke sat
Ja
Nej

I fritekstfelterne kan der indskrives op til 2.048 karakterer.
5.3.5 Visitation
I dette elementet bliver borgerens aktuelle personkategori fra Det fælles Datagrundlag vist:

Oplysning om personkategori bliver kun vist i den aktuelle ’Min plan’-pdf – se afsnit 6 ’’Min plan’pdf’’.
5.3.6 Fritagelser/særlige hensyn
Under dette vises eventuelle aktuelle fritagelser, der er særlige i forhold til borgere med en integrationskontrakt – se skærmdump på næste side.

Side 14 af 24

Spørgsmål eller ændringsforslag til Jobnet / JobKon / Det fælles Datagrundlag kan rettes til Landssupporten på
dfdg@star.dk eller på telefon 70 25 89 25

Der er tale om følgende fritagelser:
ID

Navn

Beskrivelse

68

Fritaget for danskuddannelse

Kommunalbestyrelsen kan helt eller delvis undlade at tilbyde en udlænding deltagelse i danskuddannelse, hvis den pågældende har tilstrækkelige danskkundskaber, eller ganske særlige grunde taler derfor efter integrationslovens § 21, stk.
2.

69

Fritaget for tilbud under
integrationsprogrammet
(helt/delvist)

Kommunalbestyrelsen kan helt eller delvis undlade at give en udlænding tilbud, når ganske
særlige grunde taler derfor efter integrationslovens § 23, stk. 5.

Kontaktgruppe
 18 ’Selvforsørgende udlændige
omfattet af integrationsprogrammet
 20 ’Beskæftigede’
 27 ’ Integrationsmodtager omfattet af integrationsprogrammet’
 18 ’Selvforsørgende udlændige
omfattet af integrationsprogrammet
 19 ’Indvandrere i introduktionsforløb
 20 ’Beskæftigede’
 27 ’ Integrationsmodtager omfattet af integrationsprogrammet’

Under ’Kommentar’ vises eventuel tekst fra fritagelsens kommentarfelt.
Fra elementet er der link til ’Mit fravær’, hvor borgeren vil kunne se alle aktuelle fravær/fritagelser.
Selv om en borger er fritaget for danskuddannelse, skal der være et danskmål, fx fordi borgeren
modtager danskundervisning i en løntilskudsansættelse.
5.4 CV
For borgeren fremgår CV-oplysninger i CV’et på Jobnet.
OBS
For nyankomne flygtninge forudsætter dette, at jobcenteret sammen med flygtningen har udfyldt
og gemt CV’et på Jobnet inden første version af ’Min plan – integrationskontrakt’ publiceres.
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Hvis borgerens CV endnu ikke er frigivet til borgeren (op til 60 dage efter overgivelsesdatoen), bliver der vist information på Jobnet om, at CV’et endnu ikke kan redigeres på Jobnet:

CV-oplysningerne bliver vist i pdf’en i den aktuelle version af ’Min plan Integrationskontrakt’ – se
afsnit 6 ’’Min plan’-pdf’.
Det er jobcentret, som registrerer datoen for, hvornår CV’et frigives til borgeren. Overgivelsesdato,
herunder tidlig overgivelsesdato kan alene registreres på borgere i følgende kontaktgrupper:







8 ’Uden ydelse’
17 ’Selvforsørgede, ikke i beskæftigelse’
18 ’Selvforsørgende udlændinge efter integrationsloven’
19 ’Indvandrere i introduktionsforløb’
20 ’Beskæftigede’
27 ’Integrationsmodtager omfattet af integrationsprogrammet’

Når jobcentret i forbindelse med oprettelse af sag på borgeren registrerer kontaktgruppe, kontrollerer DFDG, om borgeren er oprettet med en profil på Jobnet (CV-nummer). Hvis borgeren ikke er
oprettet, sørger DFDG for, at profilen bliver oprettet.
Når ansvaret for opdatering af CV’et overgår til borgeren, skal jobcentret sørge for at danne brugerkoder til Jobnet.
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6. ’Min plan’-pdf
Borgeren kan danne en pdf af ’Min plan - Integrationskontrakt’ fra Jobnet. Pdf af den aktuelle ’Min
plan-version kan dannes/udskrives via ikonerne ’Gem som PDF’ eller ’Vis PDF og Udskriv’:

Under ’Min historik’ kan borgeren – foruden den aktuelle version - se tidligere ’Min plan’-versioner
i pdf – se skærmdump på næste side.
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Pdf’en består af:


Indholdsfortegnelse
Eksempel på indholdsfortegnelse i ’Min plan’-pdf for en borger, som har en aktuel ’Min
plan’-version med integrationskontrakt:

Indholdsfortegnelsen er klikbar.
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Side med følgende oplysninger:
o Borgerens fulde navn og cpr. nummer
o Versionsnummer
o Dato for oprettelse/opdatering
o Frist for læsning af planen
o Ændringsnotifikation/-er
o Navn og adresse på det jobcenter, som borgeren aktuelt er tilknyttet

Kendt problem
’Min plan’-pdf’ens side 2 med borgerens navn, cpr. nr., ændringsnotifikation og aktuelt jobcentertilhørsforhold bliver ikke vist i indholdsfortegnelsen.



Plan, herunder de enkelte elementer i planen, fx jobmål



Integration, herunder de enkelte elementer i fanen ’Integration’



CV-oplysninger fra Jobnet (kun i pdf’en af den aktuelle ’Min plan’-version)



Vejledning



Eventuelt side til underskrift (kan kun vises i pdf, som er dannet i jobcentres sagssystem)

Eksempel på visning af planindhold bliver vist på næste side.
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Indholdet i pdf’en kan blive vist på en anden måde for sagsbehandlere, hvis kommunens itleverandør har valgt selv at designe pdf’en i jobcentrets sagssystem. Men pdf’en skal have det
samme indhold, som borgeren får vist i den pågældende ’Min plan’-version.
Indholdet af pdf’en afhænger af, om der er tale om den aktuelle version eller en historisk version af
’Min plan - Integrationskontrakt’:
Jobnet
Planindhold
CPR-nummer
Aktuelt jobcenter
Integrationskontrakt
generelt
Integrationskontrakt
– fravær/fritagelser
’Dansk mål’ og
’Dansk tilegnelse’
Aktuelt CV
Underskriftslinje
Personkategori
Nationalitet
Ægteskabelig status

X

Pdf af aktuel planversion
A-kasse
Borger
Jobcenter
X
X
X
X

X
X
X
X

X

X

X

X (som del
af ’Plan’)
X (CV på
Jobnet)

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X
X
X
X

X
X

X
X
X

Pdf af historisk planversion
A-kasse
Borger
Jobcenter
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X

X
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7. Versioner af integrationskontrakt
7.1 Ændringsnotifikationer
Når der bliver dannet en ny ’Min plan’-version, bliver der fortsat i planversionen vist information
om, hvilket/hvilke elementer, der er ændret i den nye version – også kaldet ændringsnotifikationer.
Der er i forbindelse med ’Min plan – Integrationskontrakt’ følgende nye ændringsnotifikationer:

ID

Tekst i DFDG

Tekst i ændringsnotifikation på Jobnet:
”Din plan er ændret. Du har fået:”

Hvilken handling udløser notifikationen?
Sagsbehandler har opdateret integrationsoverblikket med et nyt danskmål

63

Nyt danskmål

 et nyt danskmål

64

Dansktilegnelse er opdateret

 opdateringer i ’Dansktilegnelse’

Sagsbehandler har opdateret ’Dansktilegnelse’ i integrationsoverblikket

65

Integrationskontrakten er
oprettet

 en ny Integrationskontrakt

Sagsbehandler har oprettet/registreret
en integrationskontrakt
Sagsbehandler har opdateret andre
data i integrationsoverblikket end
’Danskmål’ eller ’Dansktilegnelse’

66

Integrationskontrakten er
opdateret

 ændringer i din integrationskontrakt

67

Integrationskontrakten er
afsluttet

Sagsbehandler har afsluttet integrati en ny plan, hvor integrationskontrakten
onskontakten
er afsluttet

Eksempel på visning af ændringsnotifikationer bliver vist på næste side.
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Ændringsnotifikationerne bliver også vist på side 2 i ’Min plan’-pdf’en – se afsnit 6 ’’Min plan’pdf’.
7.2 Kvittering
Når en flygtning første gang får udarbejdet en integrationskontrakt, skal den udskrives og underskrives fysisk. Dette fremgår af ’bekendtgørelse om udarbejdelse af integrationskontrakt og om
integrationsprogrammet efter integrationsloven’ § 4. Jobcentret har derfor mulighed for at udskrive
en version af ’Min plan – Integrationskontrakt’, hvor der fremgår en linje til borgerens underskrift.
Kommunen skal også underskrive denne version. Der skal registreres datoen for underskrift.
Afhængig af, hvilket it-system kommunen anvender, kan der være mindre forskelle på udskriften;
men den skal indholdsmæssigt svare til den udskrift borgeren kan foretage fra Jobnet.
Efterfølgende udgaver af ’Min plan – Integrationskontrakt’ skal ikke underskrives, men alle borgere
med integrationskontrakt skal kvittere – se ny bestemmelse i ’bekendtgørelse om udarbejdelse af
integrationskontrakt og om integrationsprogrammet efter integrationsloven’ § 17, stk. 4. Borgeren
kan kvittere på en af følgende måder:




ved at kvittere på Jobnet.dk,
underskrive og returnere en kopi til jobcentret, eller
sende besked med digital post om at have modtaget og læst plan og tilbud.

Borgeren kan dog også give samtykke til kommunen om, at kvittere på vegne af borgeren, hvilket
forudsætter, at kommunen er overbevist om, at borgeren faktisk har forstået indholdet af ’Min plan
– integrationskontrakt’.
OBS
Bestemmelserne om at kvittere er forskellig i forhold til, hvad der er gældende for fx aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og andre borgere, der ikke modtager tilbud efter integrationsloven:
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For integrationsydelsesmodtagere omfattet af integrationsprogrammet samt andre, der
modtager tilbud efter integrationsloven gælder der et krav om obligatorisk kvittering. Dette til forskel fra øvrige kontaktgrupper, der kun har et kvitteringskrav for jobparate, dagpengemodtagere og åbenlyst uddannelsesparate. For aktivitetsparate m.fl. i disse øvrige
kontaktgrupper, er kvitteringen alene en frivillig mulighed.



Forskellen er også, at der ikke for jobparate integrationsydelsesmodtagere omfattet af integrationsprogrammet er krav om, at kvitteringen skal ske på Jobnet.

7.3 Inaktivering
På samme måde som med øvrige ’Min plan’-versioner, bliver ’Min plan – integrationskontrakt’
inaktiveret i følgende situationer:’


Kontaktgrupper lukkes eller skiftes

•

Ved afmelding. Planversionen forbliver aktiv i 30 dage, hvorefter den bliver inaktiveret.
Dette sker dog ikke,
o hvis borgeren er registreret med et aktivt fraværsforhold
o hvis afmeldingen sker som følge af, at borgeren visiteres fra ’Jobparat’ til ’Aktivitetsparat’

Selv om planversion er blevet inaktiv om dermed ikke gældende (fx fordi borgeren ikke længere er
ledig), er integrationskontakten fortsat aktiv og gældende for borgeren.
Hvis der bliver dannet en ny version af ’Min plan’, vil elementerne i integrationskontrakten igen
blive vist i planversionen. Dette er anderledes end i planer uden integrationskontrakt, hvor det kun
vil være det/de elementet(er) som er nye/opdateret, som vil være vist i den nye planversion. Genaktivering fungerer på samme måde, som for alle øvrige plantyper.
Når den seneste version af ’Min plan – Integrationskontrakt’ er inaktiv, bliver den vist for borgeren
på følgende måde:
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OBS
Borgeren kan på siden ’Min plan – Integrationskontrakt’ ikke se den del af planen, som vedrører
integrationskontrakten. Indholdet vil dog kunne ses i pdf’en af versionen under ’Min historik’.
7.4 Ophør af integrationskontrakt
Når en borger med en integrationskontrakt opnår permanent opholdstilladelse, skal integrationskontrakten afsluttes (lukkes).
På Jobnet får borgeren vist information om, at integrationskontrakten er afsluttet via ændringsnotifikationen ’en ny plan, hvor integrationskontrakten er afsluttet’, og det er kun fanen ’Plan’, som
bliver vist:

Side 24 af 24

