SAMMEN OM INTEGRATION

BONUSORDNINGEN FOR PRIVATE
VIRKSOMHEDER
– EN BONUS TIL DIG, DER HJÆLPER EN FLYGTNING I GANG

Som et resultat af trepartsaftalen om arbejdsmarkedsintegration mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter af
17. marts 2016, er der iværksat en bonusordning til virksomheder, som ønsker at tage et medansvar for at skabe god
integration af flygtninge i Danmark.

i et ordinært, ustøttet job. Det skal blot ske inden for to år
efter, at de har fået opholdstilladelse i Danmark.
Bonusordningen gælder også for forløb under Integrationsgrunduddannelsen (IGU). Det er en 3-årig forsøgsordning,
som træder i kraft 1. juli 2016.

Din virksomhed kan derfor få en bonus, hvis I ansætter en
eller flere flygtninge (eller familiesammenførte til flygtninge)

RAMMERNE

KOM VIDERE

• Hvis man ansætter flygtningen inden for det første år efter, at flygtningen har fået opholdstilladelse, får man en bonus på 20.000 efter
6 måneders ansættelse og yderligere 20.000 kr. efter 12 måneders
ansættelse.

Spørgsmål om udbetaling af bonus i
forbindelse med IGU-forløb og udfyldelse
og indsendelse af aftaleskemaet mv.
kan stilles til 7214 2207.

• 	Hvis man ansætter flygtningen 1-2 år efter, at flygtningen har fået
opholdstilladelse, får man en bonus på 15.000 kr. efter henholdsvis
6 og 12 måneders ansættelse.
• Hvis flygtningen har fået opholdstilladelse i perioden 1. juli 2014 til
1. juli 2016 – dvs. inden bonusordningen trådte i kraft, og man ansætter
flygtningen inden for 2 år efter, at han/hun har fået opholdstilladelse,
får man en bonus på 20.000 kr. efter henholdsvis 6 og 12 måneder.
• Der skal være tale om ordinær beskæftigelse, og ansættelsen skal
være på mere end 19 timer om ugen i gennemsnit.
• Bonusordningen understøtter også forløb under Integrationsgrunduddannelsen (IGU). Her udløses efter ansøgning en bonus på 20.000
kr., når en udlænding har været ansat i virksomheden i 6 måneder og
yderligere 20.000 kr., når forløbet er gennemført efter 2 år, og beviset
herfor er udstedt.
•	For at få bonussen udbetalt, skal man indgive ansøgning til Styrelsen
for International Rekruttering og Integration (SIRI).
Der skal vedlægges:
– Bevis for ansættelsen
➢– Virksomhedens cvr-nummer
➢– Udlændingens personnummer og opholdsgrundlag
➢–	Datoer for henholdsvis meddelelse af udlændingens opholds
tilladelse og ansættelsesperiode i virksomheden

19 timer
om ugen, skal ansættelsen minimum
være på, for at det udløser bonus.

