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Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale 
Venstre og Socialistisk Folkeparti har den 1. november 2017 indgået en aftale 
om udmøntning af satspuljen for 2018 på udlændinge- og integrationsområ-
det.  

Aftalen indebærer en udmøntning af i alt 250,4 mio. kr. fra satspuljen fordelt 
med 80,7 mio. kr. i 2018, 35,8 mio. kr. i 2019, 51,1 mio. kr. i 2020 og 82,8 mio. 
kr. i 2021. 

En beskæftigelsesrettet integrationsindsats 
Med aftalen igangsættes et massivt fokus på den beskæftigelsesrettede inte-
grationsindsats. 

 Integrations- og beskæftigelsesambassadører: Kommuner, der har modta-

get mange flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i de senere år, 

skal have ekstra støtte til samarbejdet med virksomhederne om integrati-

on på arbejdsmarkedet. Samtidig skal initiativet understøtte, at viden om 

virksomhedssamarbejdet fra de bedste kommuner udbredes til alle kom-

muner. Der vil være særligt fokus på at understøtte et løft af kvindernes 

tilknytning til arbejdsmarkedet og på fritidsjob til unge flygtninge og fami-

liesammenførte som en indgang til arbejdsmarkedet.  

 

Der afsættes 78,1 mio. kr. i perioden 2018-2021 til initiativet. 

Øvrige indsatser på integrationsområdet 
Med aftalen igangsættes en række øvrige indsatser på integrationsområdet, 
bl.a. i forhold til civilsamfundet og udsatte familier.   

 Den beskæftigelsesrettede integrationsindsats skal ses i sammenhæng 

med en opprioritering af indsatsen for repatriering, hvor der afsættes en 

særskilt reserve med henblik på at understøtte udlændinge i at vende til-

bage til deres hjemland. Satspuljepartierne er derfor enige om, at der af-

sættes en Reserve til repatriering til brug for igangsættelse af yderligere til-

tag, der skal støtte frivillig hjemrejse. Reserven udgør i alt 15 mio. kr. i pe-

rioden 2019-2021 og aftales samt udmøntes i forbindelse med forhandlin-

gerne om satspuljen for 2019. Midlerne skal bl.a. understøtte en styrket 

opsøgende vejledningsindsats.  
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 Udbredelse af DIF Get2Sport: Formålet med initiativet er at understøtte 

den fortsatte udbredelse af projektet Get2Sport under Danmarks Idræts-

forbund, for på den måde at understøtte indsatsen med at rekruttere frivil-

lige og medlemmer til lokale idrætsklubber i udsatte boligområder, herun-

der også i forhold til nydanske piger og kvinder. Målet er at udvide samar-

bejdet til yderligere 14 kommuner. Der afsættes 24 mio. kr. i perioden 

2018-2021 til initiativet. 

   

 Flygtningefamilier med traumer – bedre trivsel for hele familien: Formålet 

med initiativet er at styrke kommunernes indsats for flygtningefamilier 

med traumer med henblik på at øge trivslen i familierne som helhed for 

dermed at reducere risikoen for fx sekundær traumatisering, social margi-

nalisering, kriminalitet og anden risikofyldt adfærd. Der afsættes i alt 6,0 

mio. kr. i perioden 2019-2021 til initiativet. 

 

 Satspuljepartierne er enige om, at resultaterne fra Den Nationale Hand-

lingsplan om forebyggelse af æresrelaterede konflikter og negativ social 

kontrol, som er en del af satspuljeaftalen for 2017, skal drøftes i forbindel-

se med forhandlingerne om satspuljen for 2021. Til brug for drøftelserne 

afsættes en Reserve til forebyggelse af social kontrol på 7,0 mio. kr. i 2021. 

Udmøntningen af reserven kan både gå til implementering af resultaterne 

fra handlingsplanen samt til igangsættelse af nye initiativer, der skal fore-

bygge social kontrol. 

 
Der afsættes i alt 52 mio. kr. i perioden 2018-2021 til øvrige indsatser på inte-
grationsområdet.  

En styrket indsats til tidlig forebyggelse af bandekriminalitet 
Med aftalen igangsættes en markant styrkelse af den tidlige forebyggelse af 
bandekriminalitet. Bandemedlemmer skal væk fra gaden, og der skal være et 
styrket fokus på at stoppe tilstrømningen til banderne. 

 Styrket indsats til resocialisering af rockere og bandemedlemmer: Formålet 

med initiativet er at målrette og styrke både myndighedernes og deltager-

nes kapaciteter i exit-indsatsen og prioritere ressourcerne rigtigt, så flere 

gennemfører exit-forløb succesfuldt. Der afsættes 17,3 mio. kr. i perioden 

2018-2021. 

 

 Forebyggelse af rekruttering af børn og unge til bandekriminalitet - etable-

ring af bande task force: Med initiativet etableres en bande task force, som 

skal støtte kommunerne med at arbejde systematisk og koordineret med 

forebyggelsen af rekruttering af børn og unge til bandekriminalitet. Initiati-

vet skal understøtte, at kommunerne stopper fødekæden til banderne 

gennem en målrettet indsats over for familierne, og der vil bl.a. være fokus 

på forebyggelse af vold i hjemmet, så børn og unge i risiko for at blive re-

krutteret til bandemiljøet, kommer væk fra gaden og i stedet fokuserer på 
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skolegang, fritidsjob og almindelige fritidsaktiviteter. Der afsættes 73,2 

mio. kr. i perioden 2018-2021. 

 

 Identifikation af udsatte unge: Formålet med initiativet er at identificere 

udsatte børn og unge, der uden selv at have udvist risikoadfærd, er i risiko 

for påvirkning fra fx hårdkogte bandemiljøer, så myndighederne kan sætte 

tidligere og mere effektivt ind for at undgå, at disse børn og unge ender i 

en kriminel løbebane. Der afsættes 24 mio. kr. i perioden 2018-2021. 

 
Der afsættes i alt 114,5 mio. kr. i perioden 2018-2021 til en styrket indsats til 
tidlig forebyggelse af bandekriminalitet.  
  

 

 

Tabel 1 

Prioritering af satspuljen for 2018 på integrationsområdet 

Mio. kr., 2018-pl 2018 2019 2020 2021 2018-2021 

En beskæftigelsesrettet integrationsindsats 26,5 8,5 20,1 23,0 78,1 

Øvrige indsatser på integrationsområdet 6,0 12,0 13,0 21,0 52,0 

En styrket indsats til tidlig forebyggelse af 
bandekriminalitet 

46,5 14,4 16,6 37,0 114,5 

I alt 79,0 34,9 49,7 81,0 244,6 

 
 

Tabel 2 

Administration i alt 

Mio. kr., 2018-pl 2018 2019 2020 2021 2018-2021 

Administrationsbidrag 1,7 0,9 1,4 1,8 5,8 

I alt 1,7 0,9 1,4 1,8 5,8 

 
 


