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Politisk aftale om ghettorepræsentanter
Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) ønsker at forebygge og nedbryde parallelsamfund. Regeringen fremlagde den 1. marts 2018 udspillet
”Ét Danmark uden parallelsamfund – Ingen ghettoer i 2030”. Udspillet indeholder
blandt andet en række initiativer, der er målrettet de områder i Danmark, hvor parallelsamfund er mest udbredt, og hvor den hidtidige indsats har været utilstrækkelig.
Regeringen vil systematisk overvåge og følge op på indsatserne imod parallelsamfund.
Som led heri har økonomi- og indenrigsministeren den 30. maj 2018 udpeget tre særlige ghettorepræsentanter.
I forlængelse heraf har regeringen og Dansk Folkeparti indgået aftale om de nødvendige regler om ghettorepræsentanterne, deres opgaver og deres kompetencer, jf. nedenfor, og det er desuden som en naturlig konsekvens heraf aftalt, at fremtidige udpegelser af ghettorepræsentanter drøftes mellem økonomi- og indenrigsministeren og aftalepartierne.
Aftalens indhold
Økonomi- og indenrigsministeren udpeger med virkning for den kommunale valgperiode tre ghettorepræsentanter. De foreslåede regler vil også gælde for de ghettorepræsentanter, som allerede er udpeget.
Ghettorepræsentanterne skal efter forslaget arbejde som et kollegium, men vil kunne
lave en arbejdsdeling, så hver repræsentant særligt følger indsatsen i ét geografisk
område.
Ghettorepræsentanternes opgave skal være at følge de almene boligorganisationers,
kommunernes og statslige myndigheders indsatser rettet imod ghettoområder og udsatte boligområder, herunder indsatserne for at nedbringe antallet af sådanne boligområder og kommunernes indsatser vedrørende repatriering fra sådanne områder.
Ved ghettoområder og udsatte boligområder forstås de boligområder, der vil blive
defineret som sådanne i lov om almene boliger m.v. ved det forslag til lov om ændring
af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov om leje, som regeringen vil fremsætte samtidig med lovforslaget om ghettorepræsentanterne.
Ghettorepræsentanternes opgave med at følge indsatserne vil kunne munde ud i vurderinger og anbefalinger rettet til myndigheder eller almene boligorganisationer med
henblik på at forbedre indsatserne og deres effekt. Således vil ghettorepræsentanterne,
der følger indsatsen i hele landet, f.eks. kunne anbefale indsatser, som har vist sig effektive ét sted, sat i værk også andre steder. Deres vurderinger og anbefalinger vil dog
ikke kunne vedrøre statslige myndigheders ressourcemæssige prioriteringer.

Ghettorepræsentanterne skal følge milepælene i helhedsplanerne for ghettoområder
og udsatte boligområder.
Det forudses, at ghettorepræsentanterne i vidt omfang vil basere deres arbejde på
samarbejde og dialog med aktørerne. For at understøtte ghettorepræsentanternes
mulighed for at tilvejebringe de nødvendige oplysninger foreslås det, at almene boligorganisationer, kommunalbestyrelser og statslige myndigheder vil skulle tilvejebringe
og meddele ghettorepræsentanterne de oplysninger, de forlanger til brug for deres
virke. Pligten til at meddele oplysninger omfatter dog alene oplysninger, som efter
gældende regler lovligt kan videregives, og adgangen til at videregive oplysninger udvides således ikke med lovforslaget.
Ghettorepræsentanterne skal i særlige tilfælde kunne stille begrundede forslag, som en
kommunalbestyrelse er forpligtet til at tage stilling til. Ghettorepræsentanterne vil kun
kunne fremsætte sådanne forslag, når de vurderer det nødvendigt for at sikre en tilfredsstillende udvikling, og kun når andre virkemidler ikke har tilstrækkelig effekt.
Endvidere vil ghettorepræsentanternes fremsættelse af et sådant forslag forudsætte, at
de alle er enige herom. En kommunalbestyrelse har ikke pligt til at følge et sådant
forslag fra ghettorepræsentanterne, men gør den det ikke, skal det begrundes. Forslag
fra ghettorepræsentanterne, som en kommunalbestyrelse er forpligtet til at tage stilling til, vil dog ikke kunne vedrøre spørgsmål om fordeling af børn i daginstitutioner.
Ghettorepræsentanterne offentliggør de nævnte vurderinger, anbefalinger og forslag.
Ghettorepræsentanterne skal hvert kvartal afrapportere om deres virksomhed til økonomi- og indenrigsministeren.
Aftalens udmøntning
Regeringen vil i folketingsåret 2018/2019 fremsætte et lovforslag, der gennemfører de
nævnte elementer.
Udkast til lovforslag vil blive forelagt for aftalepartierne, før det sendes i offentlig høring, og det vil blive drøftet med aftalepartierne på baggrund af høringssvarene, før det
fremsættes.
Aftalepartierne drøfter og evaluerer effekterne af loven, når den har været i kraft i tre
år.
Aftalepartierne forpligter sig til at støtte vedtagelsen af lovforslaget.
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