SØKNAD OM
INTRODUKSJONSPROGRAM MED STØNAD
Søknaden leveres Kongsvinger kommune: Servicetorget

Personalia
Etternavn

Fornavn

Mellomnavn

DUF-nr.

Bostedsadresse

Bostedskommune

Fødselsdato

Telefon priv.

Telefon mob.

Søknaden gjelder.
Søknad introduksjonsprogram med stønad jfr. Lov om introduksjonsordning og
norskopplæring for nyankomne innvandrere § 2

Søkers underskrift
Sted og dato

Sign.

§ 2 Rett og plikt til deltakelse i introduksjonsprogram.
Rett og plikt til deltakelse i introduksjonsprogram gjelder for nyankomne
utlendinger mellom 18 og 55 år som har behov for grunnleggende
kvalifisering og som har fått
a) asyl
b) oppholds- og arbeidstillatelse etter innreisetillatelse som
overføringsflyktninger
c) fornybar oppholds- og arbeidstillatelse på grunnlag av asyl, eller
beskyttelse i massefluktsituasjon.
d) oppholds- eller arbeidstillatelse som familiemedlemmer til personer
som nevnt i a, b og c.
Rett og plikt til deltakelse i introduksjonsprogram gjelder bare for
personer som er bosatt i kommunen i henhold til særskilt avtale
mellom utlendingsmyndighetene og kommunen.
Som nyankomne regnes sen som har vært bosatt i mindre enn to år
når vedtak om introduksjonsordning treffes.

§ 3 Kommunenes ansvar for opplæring i norsk og
samfunnskunnskap.
Kommunen skal så snart som mulig og innen tre måneder etter at kravet
eller søknaden om deltakelse blir framsatt, sørge for opplæring i norsk og
samfunnskunnskap i henhold til § 17 for personer som er bosatt i
kommunen eller som bor midlertidig på asylmottak.
Kommunen kan kreve at personer som omfattes av § 17 tredje ledd
betaler for opplæringen.
Kommunen skal så snart som mulig og innen tre måneder etter søknad
om deltakelse blir framsatt, sørge for tilbud om ytterligere gratis
opplæring i norsk til personer som omfattes av 17 første og annet ledd
innenfor rammen av 2700 timer, dersom vedkommende har behov for
det. Kommunen kan kreve at vedkommende gjennomfører tester for å
fastslå om det er behov for slik opplæring. Kommunene plikt etter dette
leddet gjelder i fem år fra det tidspunkt rett eller plikt til deltakelse i
opplæring i norsk og samfunnskunnskap inntrer deltakelse i opplæring i
norsk og samfunnskunnskap.

