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Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale 
Venstre og Socialistisk Folkeparti har den 31. oktober 2018 indgået en aftale 
om udmøntning af satspuljen for 2019 på udlændinge- og integrationsområ-
det.  

Aftalen indebærer en udmøntning af i alt 130,6 mio. kr. fra satspuljen fordelt 
med 17,7 mio. kr. i 2019, 34,3 mio. kr. i 2020, 34,3 mio. kr. i 2021 og 44,3 mio. 
kr. i 2022. 

Flere indvandrerkvinder i job 
Med aftalen sættes styrket fokus på at få flere kvinder med ikke-vestlig bag-
grund i beskæftigelse.  

 Flere kvinder med indvandrerbaggrund i beskæftigelse: Arbejdsmarkedstil-

knytningen for ikke-vestlige kvinder er markant lavere end kvinder med 

dansk baggrund. Satspuljepartierne er enige om at afsætte i alt 95,0 mio. 

kr. i perioden 2019-2022 til en målrettet indsats i kommunerne med at få 

flere kvinder med indvandrerbaggrund i beskæftigelse. Kommunerne vil 

som led i indsatsen fx kunne arbejde med styrket kontakt og opfølgning og 

en mere aktiv opfølgning på den enkeltes rådighed, så flere kommer ud på 

virksomhederne i træningsforløb og i ordinære job. En styrket indsats mod 

negativ social kontrol vil også kunne indgå i en intensiveret indsats for at få 

kvinderne ud af hjemmet og ind på arbejdsmarkedet. For en del af kvin-

derne vil uddannelse og opkvalificering kunne understøtte vejen ind på ar-

bejdsmarkedet og mulighederne for at fastholde et job. Kommunerne kan 

derfor supplere den virksomhedsrettede indsats med fx målrettede opkva-

lificeringstilbud. For de kvinder, der er klar til det, kan kommunerne også 

inddrage indsatser, der gør den enkelte klar til at påbegynde en erhvervs-

kompetencegivende uddannelse i det ordinære uddannelsessystem. Ind-

satsen har for gruppen flygtningekvinder med midlertidigt ophold fokus på 

selvforsørgelse og arbejdsmarkedsdeltagelse indtil hjemsendelse.   

Øvrige indsatser på integrationsområdet 
Med aftalen igangsættes en række øvrige indsatser på integrationsområdet, 
bl.a. i forhold til repatriering (støtte til frivillig tilbagevenden til hjemlandet), 
forebyggelse af negativ social kontrol og en styrket inddragelse af civilsamfun-
det i integrationsindsatsen.   
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 Centrale repatrieringskoordinatorer og styrket rådgivning i kommunerne: I 

satspuljeaftalen for 2018 blev der afsat en reserve på i alt 5,0 mio. kr. årligt 

i perioden 2019-2021 til repatriering med henblik på igangsættelse af yder-

ligere tiltag, der skal støtte frivillig hjemrejse. Reserven udmøntes som led i 

satspuljeaftalen for 2019. Satspuljepartierne er desuden enige om at styr-

ke indsatsen for repatriering gennem etablering af et team på tre centrale 

repatrieringskoordinatorer. Repatrieringskoordinatorerne skal følge og un-

derstøtte kommunernes indsats på repatrieringsområdet med kontinuerlig 

kontakt og rådgivning, herunder med sigte på kommunernes indsats med 

oplysning og rådgivning af målgruppen. Koordinatorerne skal sikre en sy-

stematisk informationsudveksling og erfaringsopsamling mellem kommu-

nerne, herunder udbredelse af best practice. I tilknytning til repatrierings-

koordinatorerne udmeldes en ansøgningspulje målrettet kommuner, som 

skal styrke repatrieringsindsatsen fx til opsøgende indsatser og opkvalifice-

ring af målgruppens kompetencer med henblik på tilbagevenden til hjem-

landet.  

 

 Venner Viser Vej, som drives af Røde Kors i tæt samarbejde med Dansk 

Flygtningehjælp, er finansieret af satspuljen i perioden 2016-2018. Initiati-

vet har til formål at sikre, at alle nyankomne flygtninge får tilbudt en frivil-

lig ven, når de boligplaceres i en kommune. At have en frivillig dansk ven 

øger den enkeltes tilknytning til det danske samfund med tilegnelse af 

dansk kultur, sprog og værdier. Dermed sikres også en hurtigere vej til be-

skæftigelse. Satspuljepartierne er enige om at forlænge bevillingen med 

4,0 mio. kr. årligt i perioden 2019-2022. Venner Viser Vej vil fremadrettet 

have et større fokus på beskæftigelse, og målgruppen udvides til også at 

omfatte flygtninge og familiesammenførte, der har boet længere tid i 

Danmark, men stadig ikke har en reel tilknytning til det danske samfund.  

 

 Partnerskaber mellem kommuner og civilsamfundsaktører: I satspuljeafta-

len for 2017 blev der afsat i alt 6,5 mio. kr. i perioden 2019-2020 til etable-

ring af partnerskaber mellem kommuner, boligselskaber og foreninger i 

udvalgte, isolerede og lukkede lokalmiljøer. Satspuljepartierne er enige om 

at afsætte yderligere 5,0 mio. kr. i 2019 til initiativet som i højere grad mål-

rettes indsatsen mod forebyggelse og bekæmpelse af negativ social kon-

trol. Det samlede initiativ på i alt 11,5 mio. kr. skal støtte etableringen af 

partnerskaber mellem kommuner og civilsamfundsaktører i områder med 

store udfordringer med negativ social kontrol. De enkelte partnerskaber 

kan vælge at inddrage lokale boligselskaber. Det er en forudsætning for at 

få støtte, at tilskudsmodtageren har et virke, der er almennyttigt, kontinu-

erligt og baseret på et demokratisk værdisæt, og at midlerne anvendes til 

aktiviteter i overensstemmelse hermed. 
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 Kirkernes Integrations Tjeneste (KIT) modtager en årlig driftsbevilling fra 

satspuljen på 3,0 mio. kr. i perioden 2017-2019 til det frivillige integrati-

onsarbejde. Satspuljepartierne er enige om, at KIT's driftsbevilling videre-

føres med 3,0 mio. kr. i 2020 med henblik på fortsat at styrke og udvikle 

KIT's frivillige integrationsarbejde. Videreførelsen giver KIT mulighed for at 

fortsætte de igangsatte aktiviteter samt iværksættelsen af nye initiativer 

med henblik på at styrke flygtninge og familiesammenførtes aktive delta-

gelse i samfundet gennem uddannelse og arbejdsliv, engagement i for-

eninger og opbygning af sociale kompetencer. Som led i initiativet afsættes 

yderligere 0,4 mio. kr. i perioden 2019-2020 til en ekstern evaluering af 

KIT's frivillige integrationsindsats.  

 

 Informationsindsats og opkvalificering af de frivillige rådgivere i BørneTele-

fonen: Børns Vilkår har siden 1987 drevet den anonyme rådgivning Børne-

Telefonen, hvor børn kan ringe ind og tale med en frivillig rådgiver om de-

res bekymringer eller problemer. Satspuljepartierne er enige om at afsætte 

i alt 3,0 mio. kr. i perioden 2019-2021 til Børns Vilkår til en oplysningsind-

sats målrettet etniske minoritetsbørn om BørneTelefonens rådgivningstil-

bud samt en rekrutteringsindsats med henblik på at rekruttere rådgivere, 

der har erfaring med at arbejde med etniske minoritetsbørn. Satspuljepar-

tierne er desuden enige om at afsætte yderligere 1,0 mio. kr. i perioden 

2019-2021 til opkvalificering af de frivillige i BørneTelefonen og Børns Vil-

kår i øvrigt. Det vil styrke kompetencerne i forhold til kontakten med mino-

ritetsbørn, der kan opleve særlige problemstillinger, som fx negativ social 

kontrol. Opkvalificeringen skal ruste de frivillige til bedre at rådgive denne 

gruppe samt henvise børnene til andre tilbud, hvor det er relevant.  

 

 Styrket vidensopbygning i samarbejde mellem Styrelsen for International 

Rekruttering og Integration (SIRI) og RED-Safehouse: I nogle miljøer er der 

børn, unge og voksne, der udsættes for æresrelaterede konflikter og nega-

tiv social kontrol. I satspuljeaftalen for 2017 blev der afsat midler til en 

målrettet indsats for at udbrede viden og kompetencer i forhold til fore-

byggelsen af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol. Satspulje-

partierne er enige om yderligere at styrke arbejdet med at indsamle og 

formidle viden om området ved at styrke vidensopbygningen i et samar-

bejde mellem SIRI og RED-Safehouse. Der afsættes i alt 4,0 mio. kr. i perio-

den 2019-2022 til indsamling af data fra RED-Safehouse, udarbejdelse af 

analyser med afsæt i de indsamlede data samt en målrettet formidlings-

indsats over for fagprofessionelle fx i forhold til problemstillinger som 

tvangsægteskaber og æresrelateret vold eller trusler.  

 

 National hotline mod ekstremisme og radikalisering: I satspuljeaftalen for 

2015 blev der afsat midler til etablering af en national hotline mod ekstre-

misme og radikalisering, hvor forældre, pårørende, fagprofessionelle og 
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andre, der har en konkret bekymring for, at en person er i risiko for radika-

lisering, kan henvende sig. Satspuljepartierne er enige om at videreføre 

bevillingen med 0,8 mio. kr. årligt i perioden 2019-2022. Som led i videre-

førelsen af hotlinen vil der fortsat blive iværksat informationstiltag med 

henblik på at udbrede kendskabet til hotlinen. 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1 

Prioritering af satspuljen for 2019 på integrationsområdet 

Mio. kr., 2019-pl 2019 2020 2021 2022 2019-2022 

Flere kvinder med indvandrerbaggrund i be-
skæftigelse 

5,7 23,9 26,9 38,5 95,0 

Partnerskaber mod negativ social kontrol 5,0 - - - 5,0 

Styrket vidensopbygning 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 

BørneTelefonen og minoritetsbørn 1,0 1,4 1,6 - 4,0 

Kirkernes Integrations Tjeneste 0,2 3,2 - - 3,4 

Venner Viser Vej 4,0 4,0 4,0 4,0 16,0 

National hotline mod radikalisering og ekstre-
misme 

0,8 0,8 0,8 0,8 3,2 

I alt 17,7 34,3 34,3 44,3 130,6 

 
 

Tabel 2 

Administration i alt 

Mio. kr., 2019-pl 2019 2020 2021 2022 2019-2022 

Administrationsbidrag 0,3 0,3 0,3 0,3 1,2 

I alt 0,3 0,3 0,3 0,3 1,2 

 


