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Delaftale om forbud mod indflytning i de hårdeste ghettoområder Maj 2018 

  

Delaftale mellem regeringen og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og 

Socialistisk Folkeparti om forbud mod indflytning i de hårdeste ghettoom-

råder for ydelsesmodtagere i kontanthjælpssystemet 

 

For at gøre op med parallelsamfund er det afgørende, at flest muligt i ghettoom-

råderne stifter bekendtskab med grundlæggende værdier i det danske samfund, 

mens færrest muligt falder hen i en passiv tilværelse, hvor vinduet til det danske 

samfund bliver mindre og mindre.  

 

Opgøret med parallelsamfund kræver derfor en ændret beboersammensætning i 

ghettoområderne. 

 

Aftalepartierne har en ambition om at mindske antallet af ydelsesmodtagere i kon-

tanthjælpssystemet og øge antallet af personer i job og uddannelse i de hårdeste 

ghettoområder. Det skal på sigt bidrage til at opløse de hårdeste ghettoområder. 

 

Forbud mod indflytning for ydelsesmodtagere i kontanthjælpssystemet 

Aftalepartierne er på den baggrund enige om at indføre et forbud mod indflytning 

i de hårdeste ghettoområder for modtagere af kontanthjælp, uddannelseshjælp og 

integrationsydelse. De hårdeste ghettoområder indbefatter områder, som har væ-

ret på ghettolisten de seneste fire år. 

 

Forbuddet betyder, at de almene boligorganisationer ikke må udleje boliger i de 

hårdeste ghettoområder til de pågældende ydelsesmodtagere, selv om den potenti-

elle lejer står øverst på ventelisten til en ledig bolig i området.  

 

Der gives mulighed for at dispensere i helt særlige tilfælde. Aftalepartierne vil år-

ligt få en redegørelse for dispensationsbestemmelsen.  
 

Forslaget skønnes at indebære administrative merudgifter på 3 mio. kr. årligt, der 

finansieres indenfor de samlede rammer af Aftale om finansiering af indsatser for at fo-

rebygge og nedbryde parallelsamfund og Aftale om Landsbyggefondens ramme til fysiske foran-

dringer af de udsatte boligområder mv. i perioden 2019-2026 mellem regeringen og Soci-

aldemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti. For-

slaget skønnes desuden at medføre merudgifter til tomgangsleje, som finansieres 

indenfor en pulje på 10 mio. kr. årligt til tomgangsleje afsat i forbindelse med 

ovennævnte aftaler. 
 
Forslaget træder i kraft den 1. juli 2019. 
 

Udspil om konsekvente sanktioner og styrket kontrol med offentlige forsørgelsesydelser  

Aftalepartierne noterer sig, at regeringen har offentliggjort et udspil om konse-

kvente sanktioner og styrket kontrol med offentlige forsørgelsesydelser.  Aftale-

partierne er enige om at drøfte det i 2018. 


