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Det er regeringens klare mål, at integrationen skal forbedres. Der skal være 
almindelig tilslutning til samfundets grundværdier som demokrati og ligestilling 
mellem kønnene. Flere indvandrere skal i arbejde, de unge indvandrere og ef-
terkommere skal have en uddannelse i samme omfang som danske unge, og der 
skal gøres op med ghettoiseringen.  
 
Det er uacceptabelt, at så mange indvandrere og efterkommere fortsat lever 
på kanten af samfundet – med en ringe tilknytning til arbejdsmarkedet og en 
markant ringere uddannelsesgrad end danskerne. Det er helt uholdbart, at en 
stor gruppe borgere lever isoleret – og ofte også i isolerede boligområder – fra 
det øvrige samfund. Regeringen vil arbejde målrettet for, at udlændinge bliver 
en aktiv ressource i det danske samfund. Det har samfundet brug for. Og det 
skylder vi vores nye medborgere. 
 
Regeringens faste og fair udlændingepolitik har skabt bedre balance i indvan-
dringen. I dag kommer der langt flere udlændinge til Danmark for at arbejde 
eller studere end for at søge asyl eller familiesammenføring. 
 
Med integrationsplanen ’En ny chance til alle’ styrker regeringen integrations-
indsatsen yderligere. Det sker ved at fremsætte en række nye initiativer, som 
bl.a. skal fremme uddannelse og beskæftigelse blandt indvandrere og efter-
kommere, modvirke ghettoisering i boligområder samt forebygge og bekæmpe 
kriminalitet. 
 
Men selvom regeringen har gjort meget for at styrke integrationen, så taler 
tallene desværre deres eget tydelige sprog. I dag er hver anden tosprogede 
elev så dårlig til at læse, at han eller hun ikke har forudsætninger for at tage 
en ungdoms- eller erhvervsuddannelse. Kun hver tiende indvandrer i alderen 
25-64 år fra ikke-vestlige lande har fuldført en dansk erhvervskompetencegi-
vende uddannelse. Og over halvdelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-
vestlige lande står uden for arbejdsstyrken.  
 
Unge skal garanteres relevante uddannelsestilbud 
Hvis integrationen skal lykkes, er det afgørende, at børnene og de unge får en 
god skolegang og en god uddannelse. Regeringen vil derfor styrke indsatsen for, 
at flere unge med indvandrerbaggrund får en uddannelse og dermed øger deres 
forudsætninger for at komme i arbejde.  
 

Sammenfatning: En ny chance til alle 
– regeringens integrationsplan 
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Indsatsen skal allerede begynde før skolealderen og fortsætte, når børnene 
kommer i skole. Tosprogede børn skal bl.a. tilbydes sprogstimulering og løben-
de have testet deres danskkundskaber. De skal tilbydes lektiehjælp, og indsat-
sen i folkeskolen for at vejlede eleverne til et fornuftigt uddannelsesvalg skal 
styrkes. 
 
Og når de unge forlader skolen, skal de tilbydes en uddannelse, som passer til 
deres forudsætninger og kvalifikationer. Regeringen vil derfor bl.a. skabe prak-
tiske indgange til flere uddannelser, styrke det praktikpladsopsøgende arbejde, 
genindføre mesterlæren og etablere en præmieringsordning, der belønner virk-
somheder, som opretter ekstra praktikpladser.  
 
Til gengæld skal unge, der ikke har en kompetencegivende uddannelse eller er 
på kontanthjælp, i gang med en uddannelse og have et job. Regeringen foreslår 
derfor, at unge kontanthjælpsmodtagere mellem 18 og 25 år, der alene har le-
dighed som problem, får pligt til at begynde på en relevant kompetencegivende 
uddannelse. Ellers skal kontanthjælpen stoppes.  
 
Forældre skal også påtage sig et ansvar for deres børns uddannelse. Regeringen 
vil derfor i højere grad inddrage forældrene i 15-17-åriges uddannelsesmulig-
heder. Til gengæld skal børnefamilieydelsen omlægges, så den kun udbetales 
for unge 15-17-årige, der er i gang med en uddannelse eller i job med uddan-
nelsesperspektiv.  
 
Flere skal i arbejde – alle skal have beskæftigelsesfremmende tilbud 
Arbejde er nøglen til en vellykket integration. Regeringen vil derfor gøre en 
ekstra indsats for at øge tilknytningen til arbejdsmarkedet blandt indvandrere 
og efterkommere.  
 
Jobmulighederne for den enkelte skal i højere grad synliggøres. Regeringen vil 
særligt synliggøre de ca. 25.000 ledige stillinger, der årligt slås op på Arbejds-
formidlingens jobportal Jobnet, og som ikke kræver særlige kompetencer. Der-
for vil søgeresultater på Jobnet fremover vil være opdelt i job, der ikke kræver 
særlige kvalifikationer (Hotjob), og andre job.  
 
Og de kommuner, som gør en særlig integrationsindsats, skal belønnes. Rege-
ringen vil eksempelvis ændre kommunernes refusionssatser for kontanthjælp og 
starthjælp, så kommuner, der gør en aktiv indsats, får en større del af deres 
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udgifter refunderet. Omvendt skal kommuner, der ikke løbende giver kontant-
hjælpsmodtagere tilbud om aktivering og uddannelse, have en mindre del af 
deres udgifter refunderet. 
 
Alle skal også have beskæftigelsesfremmende tilbud. Kommunerne skal frem-
over have pligt til løbende at give tilbud til alle kontanthjælpsmodtagere – og-
så dem, som i flere år været på passiv forsørgelse. For at hjælpe kommunerne 
med at få flere kontanthjælpsmodtagere i arbejde, vil regeringen gennemføre 
en indsats ’Ny chance for alle’. Indsatsen skal sikre, at alle får de aktive til-
bud, de har brug for. Det skal ske ved, at kommunerne tager fat i alle de kon-
tanthjælpsmodtagere, der har gået i længere tid uden at få et aktivt tilbud. 
 
Det skal desuden kunne betale sig at arbejde. Det kan det ikke i dag for mange 
ægtepar på kontanthjælp. For at give ægtepar, hvor begge modtager kontant-
hjælp, et økonomisk incitament for at tage et arbejde, foreslår regeringen, at 
par på kontanthjælp automatisk får en ægtefælles kontanthjælp erstattet af et 
lavere ægtefælletillæg, hvis ikke ægtefællen har haft ordinært arbejde i 300 
timer inden for en periode på to år.  
 
Ghettoisering i boligområder skal modvirkes 
Ghettodannelsen i boligområderne udgør en væsentlig barriere for integration i 
det sociale liv, i uddannelsessystemet og på arbejdsarbejdsmarkedet. Regerin-
gen vil derfor fortsætte og forstærke indsatsen for at modvirke ghettoisering i 
udsatte boligområder.  
 
Det er et vigtigt element i indsatsen mod ghettoisering, at boligområderne er 
tidssvarende og attraktive – både for at kunne fastholde ressourcestærke bebo-
ere og for at kunne tiltrække en bredere kreds af boligsøgende. For at give de 
udsatte boligområder det nødvendige kvalitetsløft, vil regeringen afsætte mid-
ler til en fortsat renoveringsindsats i boligområderne. Som led i et samlet løft 
af et boligområde kan der blive tale om, at nedrivning i meget begrænset om-
fang kan godkendes. 
 
For at sikre en mere balanceret beboersammensætning i de udsatte områder, 
vil regeringen stimulere salget af almene boliger i udsatte boligområder, og 
gøre det muligt for kommunerne at give tilskud til flytteudgifter til ressource-
svage beboere, der ønsker at flytte fra udsatte boligområder. Derudover vil 
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regeringen afsætte midler til sociale, forebyggende samt integrations- og be-
skæftigelsesfremmende initiativer i boligområderne. 
 
Ekstremisme og kriminalitet skal forebygges og bekæmpes 
Regeringen vil øge indsatsen for at styrke samfundets demokratiske værdier og 
for at forebygge og bekæmpe ekstremisme og kriminalitet. 
 
Det skal bl.a. ske ved at fremsætte forslag om, at det skal anses som en skær-
pende omstændighed ved udmåling af straf, hvis en forbrydelse er begået med 
baggrund i offerets lovlige ytringer i den offentlige debat. Regeringen vil også 
indføre regler om betinget udvisning, som skal anvendes til at give kriminelle 
en klar advarsel om, at næste skridt ud på en kriminel løbebane kan betyde 
udvisning. 
 
Lovgivningen kan imidlertid ikke alene dæmme op for kriminalitet. Den enkelte 
familie har også et væsentligt ansvar for, at deres børn ikke havner i kriminali-
tet. Regeringen vil styrke forældreansvaret ved at tilbyde forældre, som f.eks. 
ikke støtter deres børn i skolegangen eller følger op på børnenes kriminalitet, 
programmer, der skal lære dem at forstå og påtage sig deres ansvar. Hvis de 
ikke følger konkrete pålæg, skal de kunne trækkes i børnefamilieydelsen. 
 
Et væsentligt skridt på vejen mod bedre integration 
Med integrationsplanen tager regeringen endnu et vigtigt skridt på vejen mod 
bedre integration. Det er dog vigtigt at slå fast, at det er et langt sejt træk at 
få integrationen til at lykkes. Regeringen vil derfor løbende følge op på de 
igangsatte initiativer og komme med nye forslag, der kan fremme integrationen 
af indvandrere og efterkommende i Danmark. 


