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Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, 
Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti har 
den 3. november 2016 indgået aftale om udmøntning af satspuljen for 2017 
for udlændinge-, integrations- og boligområdet. Med aftalen styrkes indsatsen 
mod parallelsamfund betydeligt. 

Aftalen indebærer en udmøntning af i alt 227,4 mio. kr. fra satspuljen fordelt 
med 70,9 mio. kr. i 2017, 58,4 mio. kr. i 2018, 56,5 mio. kr. i 2019 og 41,6 mio. 
kr. i 2020. 

Ekstremisme og radikalisering 
Med aftalen igangsættes en række initiativer vedrørende forebyggelse og be-
kæmpelse af ekstremisme og radikalisering.  

 Etablering af Nationalt videns- og rådgivningscenter for forebyggelse af 
ekstremisme og radikalisering: Formålet med initiativet er at styrke den 
danske forebyggelsesindsats med en synlig, fælles koordinerende indgang, 
hvor kommuner og relevante fagfolk hurtigt kan få vejledning og viden om 
konkrete handlemuligheder. Der afsættes 9,5 mio. kr. årligt i perioden 
2017-2019 og 9,0 mio. kr. i 2020 til initiativet. 
 

 Styrket kommunal indsats til forebyggelse af ekstremisme og radikalise-
ring: Med initiativet styrkes den lokale indsats baseret på et stærkere 
tværsektorielt samarbejde, ligesom kommunernes kompetencer til at 
håndtere radikalisering styrkes. Der afsættes 5,0 mio. kr. i 2017, 1,0 mio. 
kr. i 2018, 5,0 mio. kr. i 2019 og 3,0 mio. kr. i 2020 til initiativet. 
 

 Forebyggelse af online radikalisering og bekæmpelse af ekstremistisk pro-
paganda rettet mod børn og unge: Initiativet skal svække ekstremisters 
appel og tiltrækningskraft på nettet ved i samarbejde med uddannelsesin-
stitutioner og civilsamfundsaktører at ruste børn og unge til at forholde sig 
kritisk over for propaganda og manipulation. Der afsættes 1,7 mio. kr. år-
ligt i perioden 2017-2020 til initiativet. 
 

 Forebyggelse af radikalisering og social kontrol i dagtilbud, grundskolen, 
fritidstilbud og ungdomsuddannelser: Der gennemføres en systematisk og 
målrettet indsats i dagtilbud, grundskolen, fritidstilbud og ungdomsuddan-
nelser, som skal forebygge radikalisering og negativ social kontrol. Der af-
sættes 4,6 mio. kr. i 2017, 10,8 mio. kr. i 2018, 9,7 mio. kr. i 2019 og 7,3 
mio. kr. i 2020 til initiativet. 
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Der afsættes i alt 90,7 mio. kr. i perioden 2017-2020 til forebyggelse og be-
kæmpelse af ekstremisme og radikalisering.  

Æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol 
Med aftalen igangsættes en række initiativer vedrørende forebyggelse af æres-
relaterede konflikter og negativ social kontrol.  

 Bedre hjælp til ofre for æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol – 
styrket exitforanstaltninger: Initiativet skal bidrage til, at unge og voksne 
udsat for æresrelaterede konflikter får så ukompliceret en overgang fra 
ophold på et sikkert botilbud til en selvstændig tilværelse i egen bolig. Det 
omfatter bl.a. støtte til etablering af udslusningsboliger og støtteforan-
staltninger i forbindelse med udslusningsforløb. Der afsættes 8,7 mio. kr. i 
2017, 7,5 mio. kr. i 2018 og 3,5 mio. kr. årligt i perioden 2019-2020 til initi-
ativet.  
 

 Styrkelse af fagfolks kompetencer og opgør med berøringsangsten: Initiati-
vet skal styrke fagfolks kompetencer i forhold til at spotte børn, unge og 
voksne udsat for æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol i bl.a. 
muslimske miljøer. Der afsættes 3,1 mio. kr. i 2017, 2,1 mio. kr. i 2018, 3,5 
mio. kr. i 2019 og 3,6 mio. kr. i 2020 til initiativet. 
 

 Mobilisering af opgør med undertrykkelse og negativ social kontrol: Med 
indsatsen skal der sætte ind med oplysning og holdningsbearbejdende til-
tag i forhold til undertrykkende normer og handlinger. Blandt andet ved at 
skabe dialog og debat om kønsroller, traditioner, rettigheder, ligestilling, 
ungdomsliv mv. med henblik på at nedbryde kønsdiskriminerende og un-
dertrykkende tendenser i særligt isolerede miljøer, bl.a. i samarbejde med 
organisationer og aktører i civilsamfundet. Der skal endvidere gennemfø-
res en oplysnings- og debatkampagne målrettet etniske minoritetskvinder 
og -mænd med fokus på rettigheder og ligestilling. Der afsættes 4,7 mio. 
kr. i 2017, 4,8 mio. kr. i 2018, 10,4 mio. kr. i 2019 og 4,4 mio. kr. i 2020 til 
initiativet. 
 

 Systematisk videns- og dokumentationsindsats: Initiativet skal bidrage til at 
øge viden om målgruppen og om æresrelaterede konflikter med henblik på 
at målrette og kvalificere kommende indsatser. Der skal blandt andet gen-
nemføres en undersøgelse af opfattelser af ligestilling og kønsroller særligt 
blandt etniske minoritetsmænd. Der afsættes 3,3 mio. kr. i 2017, 4,1 mio. 
kr. i 2018, 3,0 mio. kr. i 2019 og 3,2 mio. kr. i 2020 til initiativet. 
 

Der afsættes i alt 73,4 mio. kr. i perioden 2017-2020 til forebyggelse af æresre-
laterede konflikter og negativ social kontrol.  

Øvrige initiativer (beskæftigelse mv.) 
Med aftalen igangsættes en række øvrige initiativer på integrations- og bolig-
området, bl.a. i forhold til beskæftigelse og den frivillige integrationsindsats. 
Derudover afsættes der midler til videreførelse af Center for Boligsocial Udvik-
ling (CFBU).  

 Integration gennem beskæftigelse: Kommunerne skal støttes til at omstille 
deres integrationsindsats, så den får et langt stærkere beskæftigelsesfokus 
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med henblik på, at langt flere flygtninge deltager aktivt på arbejdsmarke-
det og bidrager til samfundsøkonomien. Derudover skal der oplyses om 
muligheden for repatriering. Der afsættes 7,0 mio. kr. i 2017 og 4,0 mio. kr. 
i 2018 til initiativet. 
 

 Uddannelses- og jobgaranti i ghettoer og udsatte boligområder: Boligorga-
nisationer og jobcentre skal sammen bringe arbejdsløse beboere i ghettoer 
og udsatte boligområder i uddannelse eller beskæftigelse ved at håndhæve 
sanktioner og garantere job, aktivering eller uddannelse. Der afsættes 8,0 
mio. kr. i 2017 og 1,0 mio. kr. årligt i perioden 2018-2019 til initiativet. 
 

 Videreførelse af Center for Boligsocial Udvikling: Centret bidrager med sin 
videnindsamling til at kvalificere boligsociale aktiviteter i udsatte boligom-
råder. Der afsættes 5,9 mio. kr. årligt i perioden 2017-2020 til initiativet. 
 

 Driftstilskud til Kirkernes Integrations Tjeneste: Kirkernes Integrations Tje-
neste medvirker til en helhedsorienteret integration gennem gensidig bro-
bygning mellem danskere og nydanskere. Der afsættes 3,0 mio. kr. årligt i 
perioden 2017-2019 til initiativet. 
 

 Privat proces (den frivillige integrationsindsats): Organisationer og frivillige 
foreninger løfter i dag en række vigtige opgaver, som supplerer den ind-
sats, der ydes af kommuner og andre myndigheder. Der afsættes derfor 
midler til en ansøgningspulje målrettet projekter, som styrker civilsamfun-
dets bidrag til integrationen af flygtninge og familiesammenførte. Der af-
sættes 5,3 mio. kr. i 2017 og 2,3 mio. kr. i 2018 til initiativet. 

 
Der afsættes i alt 63,3 mio. kr. i perioden 2017-2020 til øvrige initiativer (be-
skæftigelse mv.)  

Tabel 1 

Prioritering af satspuljen for 2017 på integrationsområdet 

Mio. kr., 2017-pl 2017 2018 2019 2020 
2017-2020 

I alt 70,9 58,4 56,5 41,6 
227,4 

Forebyggelse og bekæmpelse af 

ekstremisme og radikalisering 
20,8 23,0 25,9 21,0 

90,7 

Forebyggelse af æresrelaterede konflikter 

og negativ social kontrol 
19,8 18,5 20,4 14,7 

73,4 

Øvrige initiativer (beskæftigelse mv.) 30,3 16,9 10,2 5,9 
63,3 
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Tabel 2 

Administration i alt 

Mio. kr., 2017-pl 2017 2018 2019 2020 
2017-2020 

I alt 1,1 0,7 0,3 - 
2,1 

Heraf administration 1,1 0,7 0,3 - 
2,1 

 

 
 

 


