Mal versjon 1.0.

VEDLEGG: VEILEDER TIL FORENKLET INTEGRERINGSPLAN FOR PERSONER MED
KOLLEKTIVT BESKYTTELSE

Informasjon om forenklet integreringsplan til deg som
skal delta i introduksjonsprogram
Personer som har kollektiv beskyttelse har rett, men ikke plikt, til å delta i et
introduksjonsprogram.

Om din integreringsplan
 Du og kommunen skal i samarbeid, lage en integreringsplan for din
deltakelse i introduksjonsprogrammet. Introduksjonsprogrammet skal
bidra til at du kommer i arbeid eller utdanning i Norge. Planen skal
utformes på bakgrunn av gjennomført kompetansekartlegging, og det skal
vurderes hvilke tiltak du som deltager kan nyttiggjøre deg.
Kompetansekartlegging
 Du har rett 1 til å bli kompetansekartlagt etter at du er bosatt i en
kommune. Kartleggingen skal minst omfatte hvilke språkkunnskaper og
hvilken utdanning, arbeidserfaring og annen relevant kompetanse du har.
Karriereveiledning
 Du har rett, men har ikke plikt, til å gjennomføre karriereveiledning.
Karriereveiledningen skal gi deg informasjon som gjør det mulig for deg å
legge en plan for arbeid og utdanning. Det er fylkeskommunen som skal
tilby karriereveiledning. Karriereveiledning kan gjennomføres før
bosetting, rett etter bosetting, eller etter hvert som behovet oppstår.
Innholdet i din integreringsplan
 Integreringsplanen skal minst inneholde ditt sluttmål for programmet,
programmets varighet, innholdet i programmet og informasjon om
klagemuligheter. Din plan skal være basert på kartlegging av din
utdanning, arbeidserfaring, kompetanse relatert til arbeidsliv, og annen
relevant informasjon.
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Dersom du ikke deltar i introduksjonsprogram, har du ikke plikt til å delta i kompetansekartlegging
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Introduksjonsprogram for flyktninger med kollektiv beskyttelse skal minst
inneholde:
- Arbeids- eller utdanningsrettede elementer og et språktilbud
- Foreldreveiledning for deltakere som har barn under 18 år
Følgende tiltak kan inngå i programmet:
- Fleksibelt hurtigspor, med mål om lønnet arbeid
- Lønnet arbeid på deltid
- Karriereveiledning
- Kurs i livsmestring
- Opplæring i samfunnskunnskap
Introduksjonsprogrammet kan foregå på deltid eller på fulltid. Dersom du velger
å delta på deltid vil du få utbetalt redusert introduksjonsstønad. Dersom
kommunen ikke har anledning til å tilby deg fulltidsprogram vil du motta full
økonomisk ytelse så fremt du ikke jobber i tiden du har fritak fra å delta i
programmet. Dersom du har lønnet arbeid som foregår utenfor programmet,
(ettermiddag/kveld/helger) vil din introduksjonsstønad ikke bli redusert.
Ditt sluttmål
 Kommunen skal sette et sluttmål for din deltagelse i
introduksjonsprogrammet. Sluttmålet blir blant annet bestemt på
bakgrunn av hvilken utdanning du har fra før. Sluttmålet beskriver hva du
skal oppnå i løpet av programmet.
Norskmål
 Personer som har kollektiv beskyttelse har rett, men ikke plikt, til å delta i
opplæring i norsk. Dersom introduksjonsdeltaker velger å delta i
norskopplæring skal kommunen samtidig som det treffes vedtak om
opplæring i norsk, utarbeide en norskplan. Norskplanen skal inneholde
deltagerens norskmål, omfanget av opplæringen og klagemuligheter.
Deltagere i norskopplæring skal oppnå et minimumsnivå i norsk.
Kommunen og fylkeskommunen skal sørge for opplæring slik at deltageren
oppnår minimumsnivået.
Oppfølging og evaluering av din integreringsplan
 Underveis i opplæringen skal kommunen gjennomføre samtaler med deg
om hvordan din integreringsplan fungerer. Hvis du ikke følger din
integreringsplan, eller du ønsker å endre din plan, må du så raskt som
mulig ta kontakt med din kontaktperson.
Ønsker du å klage på din integreringsplan?
 Du kan klage på både opplæringen og innholdet i din integreringsplan.
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Hvis du vil klage, må du:
- Levere en klage innen tre uker fra du fått vedtak om innholdet i din
integreringsplan
- Levere klagen den instans i kommunen som har fattet vedtak om din
integreringsplan
- Skrive hva du klager på
- Du må signere klagen
En fullmektig kan også klage på dine vegne. For at noen skal kunne opptre som
din fullmektig og skrive en klage for deg, må du ha gitt personen skriftlig
fullmakt til dette. En fullmakt må beskrive hva din fullmektig kan gjøre på dine
vegne. Dersom du har en advokat trengs ikke fullmakt.

Hvor kan du finne mer informasjon om integreringsplan?
Mer informasjon om integreringsplan kan du finne i integreringsloven.
Direkte visning til bestemmelser som gjelder for personer med kollektiv
beskyttelse finner du her: Introduksjonsloven og forskrifter til integreringsloven
Se også informasjon på www.imdi.no og Direktoratet for høyere utdanning og
kompetanse (hkdir.no)
Lykke til med opplæringen!
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