Søknad om deltakelse i introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger og
innvandrere i Sandefjord kommune
Opplysninger om søker:
Navn:
Adresse:
Postnummer og –sted:
Telefonnummer:
Fødsels- og personnummer:
DUF-nummer:

Opplysninger om herboende ektefelle/samboer/registrert partner:
Navn:
Telefonnummer:
Fødsels- og personnummer:
DUF-nummer:

Kopi av gyldig arbeids- eller oppholdstillatelse må vedlegges.
Det vises til side to av dette søknadsskjemaet for nærmere opplysninger om formålet med
introduksjonsprogrammet og kriteriene for deltakelse.

Jeg søker herved om deltakelse i introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger og
innvandrere i Sandefjord kommune. Jeg gir samtidig NAV Sandefjord fullmakt til å
innhente de opplysningene som er nødvendig for å kunne vurdere søknaden.
Sted:

Dato:

__________________________________

__________________________________

Søkers underskrift

Ektefelle/samboer/reg. partner

Søknaden kan leveres ved fremmøte: NAV Sandefjord, Thor Dahls gate 1-5, 3210 Sandefjord
Søknaden kan sendes i posten til: NAV Sandefjord, Postboks 344, 3201 Sandefjord

NAV SANDEFJORD //
Postadresse: Postboks 344 // 3201 SANDEFJORD
Besøksadresse: Thor Dahls gate 1-5 // 3210 SANDEFJORD
Tel: 55 55 33 33 // www.nav.no // nav.sandefjord@nav.no

Informasjon om introduksjonsprogrammet:

Formålet med programmet er å styrke nyankomne flyktninger og innvandreres mulighet for
deltakelse i yrkes- og samfunnslivet, og deres økonomiske selvstendighet, jf.
Introduksjonsloven § 1.

Rett og plikt til deltakelse i introduksjonsprogrammet gelder for nyankommet utlending
mellom 18 og 55 år som har behov for grunnleggende kvalifisering og har fått
a) asyl jf. utlendingsloven § 28
b) oppholds- eller innreisetillatelse som overføringsflyktning, jf. utlendingsloven § 35
tredje ledd
c) fornybar oppholdstillatelse etter utlendingsloven § 38 første ledd på grunnlag av
søknad om asyl, eller kollektiv beskyttelse i massefluktsituasjon, jf. utlendingsloven §
34
d) oppholdstillatelse som familiemedlemmer til personer som nevnt i bokstav a, b og c,
jf. utlendingslovens kapittel 6. For å være omfattet av denne bestemmelsen er det et
vilkår at personer som nevnt i bokstav a, b og c ikke har vært bosatt i en kommune i
mer enn fem år før det søkes om familiegjenforening.
e) fornybar oppholdstillatelse etter utlendingsloven § 53 første ledd bokstav a, § 53
annet ledd eller § 53 tredje ledd. For personer som nevnt i første punktum gjelder
retten og plikten til delta i introduksjonsprogram i to år fra det tidspunkt det er gitt
oppholdstillatelse på grunnlagene som er nevnt.

Kommunen kan tilby introduksjonsprogram for nyankommet utlending med oppholdstillatelse i henhold til
utlendingsloven kapittel 6 som er familiemedlemmer til andre enn personer nevnt i § 2, til nyankommet
utlending over 55 år med oppholdsgrunnlag som nevnt i § 2 første ledd, og til nyankommet utlending som
nevnt i § 2 som er bosatt i kommunen uten særskilt avtale mellom utlendingsmyndighetene og kommunen.
Personene som er nevnt i dette avsnittet har verken rett eller plikt til deltakelse i introduksjonsprogrammet. De
har derfor ikke krav på å få delta i program, og kommunen har heller ikke plikt til å tilrettelegge program for
denne gruppen, jf. Merknader og retningslinjer til introduksjonsloven.
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