
Grundstenen i aftalen er, at en person, der ansættes i en 
integrations- og oplæringsstilling, IO-stilling, gennem 
oplæring og opkvalificering, opnår de kompetencer og 
kvalifikationer, som forventes, når personen efterfølgende 
fortsætter i stillingen på ordinære vilkår.

Ved ansættelsen udarbejdes en udviklingsplan, der er tilpas-
set den enkeltes behov.

Hvem udarbejder udviklingsplanen?
Udviklingsplanen drøftes mellem arbejdsgiveren, den 
ansatte og (lokale)repræsentanter for den forhandlings-
berettigede organisation. Herefter udarbejdes udviklings-
planen af arbejdsgiveren.

Hvornår skal udviklingsplanen foreligge?
Det er hensigtsmæssigt, at udviklingsplanen foreligger inden 
medarbejderen tiltræder stillingen, så arbejdsgiveren og den 
ansatte kender indholdet allerede fra den første arbejdsdag. 
Ellers skal udviklingsplanen udarbejdes hurtigst muligt efter 
ansættelsen.

Hvad skal udviklingsplanen indeholde?
Det er vigtigt, at der fokuseres på den enkeltes behov for oplæ-
ring og opkvalificering i forhold til det konkrete job, fordi den 
ansatte skal kunne bestride jobbet fuldt ud efter et års oplæring.

Overordnede krav til udviklingsplanens indhold:
• Konkrete mål for oplæring og opkvalificering
• Beskrivelse af oplæringsforløbets arbejdsfunktioner, 
 arbejdsområder og opgaver
• Beskrivelse af aktiviteternes varighed, omfang og indhold  
 så præcist som muligt

Elementer, der kan indgå i udviklingsplanen:
• Ekstern uddannelse
• Intern uddannelse på arbejdspladsen
• Danskundervisning
• Sidemandsoplæring
• Føl- og mentorordninger

Det anbefales, at der sker en kombination mellem flere af 
elementerne.

Se eksempler på udviklingsplaner og skabeloner. 

Hvornår skal oplæringen og opkvalificeringen 
finde sted?
Det er fleksibelt, hvordan man i løbet af oplæringsperioden 
fastlægger forholdet mellem arbejdstid og oplæring, så 
længe fordelingen gennemsnitligt i perioden er 80/20. 
Oplæringen kan f.eks. tilrettelægges sådan, at der bruges en 
fast dag om ugen, at der dagligt er afsat tid til oplæring og 
opkvalificering eller at oplæringsdelen i perioder strækker 
sig over flere dage f.eks. ved deltagelse i kurser. 

Finansiering af udgifter til oplæring og opkvalifi-
cering:
Ved oprettelse af en IO-stilling er der ofte udgifter forbundet 
med den sproglige eller faglige opkvalificering.

Da en IO-stilling oprettes på ordinære vilkår, vil det i ud-
gangspunktet være et anliggende for kommunen at afholde 
udgifter forbundet med opkvalificering af eget budget til 
uddannelsesformål. Helt på samme vilkår som gælder for de 
øvrige ansatte.

I nogle kommuner er der oprettet en central pulje, som de 
arbejdspladser, der opretter IO-stillinger, kan søge økono-
misk støtte fra.

Aftalen indeholder ikke muligheder for at opnå hel eller 
delfinansiering af den sproglige eller faglige opkvalificering, 
der skal ske i oplæringsforløbet.

Gode råd:
• Udviklingsplanen bør være klar fra ansættelsens start, 
 så arbejdsgiveren og den ansatte fra første arbejdsdag  
 kender indholdet af planen
• Foretag en kompetenceafklaring inden udviklingsplanen  
 udarbejdes, så det er klarlagt hvilke indsatsområder, 
 der skal arbejdes videre med
• Indsæt milepæle for elementer i udviklingsplanen
• Udviklingsplanen bør løbende revideres 
 efter behov
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