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Stig Larsen, Knud Dahn, Britta Schneider-Jørgensen, Chresten Larsen, Fatema Aziz, Jan Eriksen og 
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1. Dagsorden og referat godkendt. 
 

2. Regeringens ghettoliste og forslag til revision af kriterier 
Siden 2010 er der blevet udarbejdet en ghettoliste ud fra 5 kriterier:  
-andel af 18-64årige udenfor arbejdsmarkedet overstiger 40% 
-andel indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande overstiger 50% 
-andel dømte overstiger 2,7% 
-andel af 30-59 årige, der kun har grunduddannelse overstiger 50% 
-bruttoindkomsten er mindre end 55% af den gennemsnitlige i regionen 
Opfylder et boligområde 3 af kriterierne er det på listen. Hedemarken har været på listen i 
en periode, men er de seneste år ikke med. Da listen blev lanceret var der 29 områder på; på 
den seneste liste fra 1.12.17 ville der har været 13, hvis de opdaterede uddannelsestal var 
blevet brugt. 
Regeringen har nu foreslået at lave et system med tre forskellige lister: 
-udsatte boligområder, som opfylder to af de fem kriterier 
-ghettoer, som opfylder to af de tre øverste kriterier eller har over 60% ikke-vestlige beboere 
-”hårde” ghettoer, som har været på ghettolisten i 4 år 
Kriteriet om uddannelse er blevet revideret, så tallene ikke omfatter uddannelse taget i 
udlandet og ikke godkendt i Danmark. Procenten er sat op til 60%. 
For Hedemarken er de aktuelle tal 
 

Kriterium Hedemarken (pr.1.12.17) 
Over 40% udenfor arbejdsmarkedet 36,5% 
Over 50% ikke-vestlige 51,1% (Nord: 53,8%) 
Antallet af dømte 1,9% 
Over 60% med kun grunduddannelse 67,9% 
Bruttoindkomst mindre end 55% af 
gennemsnittet 

58,9% 

 
Hedemarken opfylder altså kriteriet om andel beboere med kun grunduddannelse og andel 
med ikke-vestlig baggrund. Som ikke-vestlig regnes alle lande undtagen EU, EØS, USA, 
Canada og Australien. Oprindelse regnes uanset statsborgerskab for personer født i udlandet 
(indvandrere) og personer med to forældre født i udlandet (efterkommere). Dvs. børn af par 
hvor mindst en er født i Danmark er ikke efterkommere. 
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3. Boligsocialt arbejde i Hedemarken med fokus på beskæftigelse 
Hedemarken har haft boligsocialt arbejde siden 2013. Den første periode var fokus på 
udsatte borgere. I den anden periode, som blev indledt 1.1.2017 er fokus på beskæftigelse, 
fordi det er kriteriet om andel udenfor arbejdsmarkedet, der har ført til at Hedemarken var 
på ghettolisten. Desuden oplevede man et behov, da mange beboere henvendte sig om 
hjælp til at søge job. 
Lone Kaas har været boligsocial medarbejder i Hedemarken siden 2013. Hun er ansat under 
Albertslund Boligsociale Center og har kontor på Medborgercentret. Nu har hun også en 
arbejdsplads i de pavilloner, der er opsat til at huse de to projekter vedrørende 
beskæftigelse. Boligafdelingen har stillet lokalerne til rådighed. 
Det ene projekt hedder Netværket – dit jobfællesskab. Det er et frivilligt tilbud til jobparate 
ledige, som enten rekrutteres via Jobcentret eller henvender sig selv. Tilbuddet omfatter 
mødetid 3 gange om ugen i 2,5 time med støtte fra Lone og mulighed for coaching 
individuelt. Desuden kan deltagerne hjælpe hinanden og de må få adgang til lokalerne med 
pc og printer når de vil. En medarbejder fra Jobcentret kommer med oplæg ca. en gang 
månedligt. Tilbuddet er for alle jobparate mellem 18 og 64 år, der kan være 8 ad gangen. Det 
er lige startet 9. april, så der er ikke så mange erfaringer. 2 henviste har fået job inden de 
nåede at starte, 2 er startet og kommer regelmæssigt, nogle har været en enkelt gang. 
Det er tanken, at der opstår en frivillig gruppe som med tiden kan køre mere selvstændigt.  
 
Det andet projekt er starten af en socialøkonomisk virksomhed, som kan rumme 
aktivitetsparate borgere. Projektet er indledt med meget research om lovgrundlaget og om 
forretningsmulighederne. En brainstorm på et ressourcenetværksmøde gav mange ideer. 
Den der er valgt er at produktet er bæredygtige plantedekorationer lavet i genbrugspotter. 
Kunderne skal være kontorer og restauranter med planteabonnement og almindelige 
borgere ved salg fra en butik. Man kan læse om processen i bloggen på abcenter.dk Der er 
også researchet om de aktivitetsparates behov gennem 10 interview. Bl.a. er transport en 
udfordring for mange p.gr.a. angst, så det at arbejdspladsen ligger lokalt er en stor fordel. 
Der er søgt startkapital til en 4-årig etableringsperiode på 4,5 mill. hos A.P.Møllerfonden, der 
ventes svar i maj. Det skal være en selvstændig virksomhed (som forening eller selvejende 
institution) med egen bestyrelse og personale. Det boligsociale arbejde må ikke lægge penge 
og personale til driften af virksomheden. Der planlægges med 3 ordinære medarbejdere og 
10 i forløb. 
Der er nedsat en tænketank med repræsentanter for Coop, Kvickly, Agendacentret og 
boligselskaberne. På Facebook kan man følge arbejdet i en gruppe der hedder SØVs venner. 
Der er lavet prototyper på planterne, som har været en succes. På Grøn dag vil der igen blive 
lavet en forsøgsproduktion, så man kan teste salget til private kunder. 

4. Regeringens ghettoudspil 
Regeringens ghettoudspil fra 1. marts har 22 initiativer. I denne gennemgang vil fokus være 
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på dem, der gælder udsatte boligområder, dvs. dem der kan få betydning for Hedemarken. 
Det, der vedrører ghettoområder, har i øjeblikket ikke betydning for Albertslund. 
Forhandlingerne i Folketinget om udspillet er først netop ved at starte, så det vides endnu 
ikke hvad der bliver gennemført.  
Anvisning af boliger 
De indsatser, der også gælder udsatte boligområder, er stop for kommunal anvisning for 
ydelsesmodtagere, dvs. hvis et medlem af husstanden i mindst et halvt år har modtaget 
ydelse (gælder også førtidspension, arbejdsløshedsdagpenge eller sygedagpenge). Med 
Hedemarken er der en boliganvisningsaftale om at 50% af boligerne anvises af kommunen, 
fordelt på 22% til sociale behov og 23% til ressourcestærke borgere. Fremover vil nogle af de 
sociale anvisninger ikke kunne lade sig gøre, hvilket er problematisk, da de billigste boliger 
findes i Hedemarken. 
Det foreslås at gøre det obligatorisk for kommunerne og boligorganisationerne at anvende 
reglerne om fleksibel udlejning, så der gives forrang til borgere med fast tilknytning til 
arbejdsmarkedet eller i uddannelse. 
 
Resultattilskud 
I udspillet foreslås 5 nye resultattilskud til kommuner, der opnår gode resultater for ikke-
vestlige indvandrere og efterkommere. Udgiften dækkes ved omfordeling i den eksisterende 
økonomi til kommunerne. Der er to tilskud vedrørende beskæftigelse og tre vedrørende 
unges uddannelse. 

Resultattilskud 1: 
25.000 kr. for hver ekstra ikke-vestlig indvandrer og efterkommer, der er i mindst 380 timers 
beskæftigelse i 4. kvartal sammenlignet med året før. 50.000 kr. hvis den nyansatte ikke kom 
fra ydelse, dvs. man belønner ekstra at borgere (kvinder) helt uden for arbejdsmarkedet 
kommer i arbejde. 
Resultattilskud 2: 
50.000 kr. for hver ekstra ikke-vestlig indvandrer og efterkommer, der i de tre foregående år 
har været i sammenhængende beskæftigelse sammenlignet med året før. Dette 
resultattilskud belønner fast tilhørsforhold til arbejdsmarkedet. 
Resultattilskud 3: 
25.000 kr. for hver ikke-vestlig ung, der får mindst 02 i samtlige 6 karakterer i 9. klasse 
vedrørende dansk og matematik. Ifølge integrationsbarometer.dk var det i 2016 74% af 
målgruppen i Albertslund mod 90% af målgruppen i hele landet (disse data vedrører dog kun 
2 karakterer) 
Resultattilskud 4: 
50.000 kr. for hver ikke-vestlig ung, som opnår over landsgennemsnittet for målgruppen i 9. 
klasses bundne prøver. 
Resultattilskud 5: 
50.000 kr. for hver ikke-vestlig ung under 25, som gennemfører en ungdomsuddannelse. 
Ifølge integrationsbarometer.dk var der i 2017 57% af målgruppen, der havde gennemført 
en ungdomsuddannelse i Albertslund mod 62% på landsplan. 
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Styrket politiindsats 
Politiet har sin egen udpegning af særligt udsatte boligområder. En del af indsatserne 
vedrørende politiets arbejde relaterer sig til disse områder. Der er ingen af disse områder i 
Albertslund. Generelt vil gælde at beboere, der har begået kriminalitet indenfor 1 km fra 
deres bolig, skal kunne sættes ud. Integrationsrådet er bange for at de blot vil forøge 
tendensen til at f.eks. hashhandel flytter sig. 

 
Daginstitutioner 

 
Det foreslås, at børn bosat i et udsat boligområde, skal have et obligatorisk dagtilbud fra de 
er 1 år, ellers kan forældrene sanktioneres via børneydelsen. I Hedemarken gik 71% af de 1-2 
årige i daginstitution i 2015 (Kilde: KÅS) Bestemmelsen kan muligvis betyde behov for ekstra 
daginstitutionspladser til de yngste. 

 
For at sikre bedre fordeling af børn i daginstitutioner foreslås det, at der ikke må nyoptages 
mere end 30% børn fra et udsat boligområde i hver daginstitution. Børn, der ikke bor i et 
udsat boligområde, må ikke anvises plads mod deres vilje i daginstitutioner, der ligger i 
tilknytning til et udsat boligområde. Dette forslag kan få betydningen for Lindegården, der 
ligger i Hedemarken, og derfor naturligt søges af familier bosat der. Forslaget får også 
betydning for hvor attraktivt, det vil være for ressourcestærke børnefamilier at bo i et 
boligområde, hvis de ikke er sikker på adgang til den lokale daginstitution. 
Integrationsrådet mener, at et obligatorisk daginstitutionstilbud skal have et godt 
sprogstimulerende indhold for at have nogen effekt og er der allerede i vuggestuen, man 
skal tage fat på sprogstimuleringen? I Albertslund er der sat ekstra midler af til 
sprogstimulering i daginstitutioner. 

 
Der foreslås statsligt tilsyn med folkeskolernes resultater. Hvis en folkeskole 3 år i træk ikke 
har levet op til nogle minimumskrav, kan der blive grebet ind med påbud og statslig 
overtagelse af ledelsen. Det er lidt uklart om dette forslag gælder alle folkeskoler og hvor 
Albertslunds skoler i så fald ligger. Der er netop offentliggjort en liste over skoler, der følges i 
forhold til faglige resultater og trivsel. Herstedlund skole er med på denne liste, sammen 
med 6 andre fra Københavnsområdet. Dette er dog ud fra nogle andre kriterier.  
 
Endelig er der en række forslag, der retter sig mod forældrenes ansvar for deres børn. 
Chresten efterlyser i den forbindelse hjælp til forældrene i form af forældrerådgivning eller 
mulighed for at teenagere kan komme bort fra hjemmet i en periode. 
 
Samlet kan de siges at ghettoudspillet ser ud til at få betydning for Albertslund i forhold til 
boliganvisning, daginstitutioner og skoler og evt. tiltag på beskæftigelsesområdet. 
 

4. Opsummering af første møde 
Der var enighed om Karens opsummering af mødet, herunder anbefalingen af at prøve at 
lave et iværksætterforløb i Ungecentret. Coop kunne være en partner der (ligesom de var i 
Mind Your Own Business). 

5. Meddelelser og evt. 
Sundhedsrådet: Rukhsana er lige blevet indkaldt til første møde. 
Ældrerådet: Kommunen har fået en akutfunktion, som kan få fat på ældre, der f.eks. er 
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dehydrerede. Målet er at undgå genindlæggelser. Henvisningen går via hjemmehjælpen. 
Systemet med besøg til ældre fra 75 år er blevet reformeret, så de ældre, der ikke har stort 
behov bliver inviteret til et fællesmøde. Det frigiver ressourcer til de, der er udsatte. Ældre 
fra 65 år kan få et besøg, hvis de selv eller deres pårørende beder om det. Information om 
muligheden skal ud, bl.a. kan sundhedsformidlere og bydelsmødre bruges til det. 
Skolerådet: Der er snart skolebestyrelsesvalg, men der mangler forældre.  Claus er blevet 
formand for Ungecentrets bestyrelse. 10. klasse flytter alligevel ikke til gymnasiet og der er 
meget lav søgning til næste år, så der er brug for en reform af tilbuddet, så vi stadig kan have 
et tilbud til de unge der har behov og vil blive i Albertslund. Den kommende indførelse af 
Forberedende Grunduddannelse (FGU) fra august 19 vil også få betydning for 10. kl. 
Rådet for Etniske minoriteter: Der er valg til repræsentantskabet for de næste 4 år. Både 
Nilgün, Rukhsana og Nebi havde meldt deres interesse. Rukhsana og Nebi er også 
interesserede i at stille op til Rådet for Etniske minoriteter. Integrationsrådet stemte for at 
vælge mellem Rukhsana og Nebi, Rukhsana vandt i en tæt afgørelse, Nebi er suppleant. Hvis 
Integrationsrådet ikke fortsætter i sin nuværende form alle 4 år kan repræsentanten 
fortsætte som udpeget af kommunalbestyrelsen. 
International Medborgerdag: Med penge der er til overs fra de år, der blev lavet 
International Medborgerdag, bliver der afholdt en fest 5. maj kl. 15-20 i Kongsholmcentrets 
festsal med mad, musik og dans. I er velkomne. Der er brug for frivillige. Interesserede kan 
henvende sig til Karen. 
Samarbejde med Vikingelandsbyen: Vikingelandsbyen vil gerne have besøg af 
integrationsrådet til et møde og fremvise deres broprojekt og tale om hvordan de får bedre 
kontakter til borgere med anden etnisk baggrund. Rådet besluttede at lægge mødet 29. 
august på Kroppedal Museum. 


