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Folketinget 
Christiansborg 
1240 København K 

Udlændinge- og Integrationsudvalget har den 27. oktober 2017 stillet følgende 
spørgsmål nr. 56 (alm. del) efter ønske fra Josephine Fock (ALT) til udlændinge- og 
integrationsministeren, som hermed besvares. 
 
Spørgsmål nr. 56: 

 
”Vil i istere  overse de e  oversigt over tidligere tilfælde, hvor der i 
satspuljeregi er uddelt støtte til en organisation som eneste ansøger af en pulje, 
hvortil der ellers var ulighed for flere orga isatio er ku e a søge?” 
 
Svar: 

 
Jeg har til brug for besvarelsen af spm. 56 modtaget følgende bidrag fra Styrelsen 
for International Rekruttering og Integration (SIRI), som oplyser følgende: 
 
”Siden oprettelse af Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet i juni 2015 er 
styrelsen bekendt med fem tilfælde, hvor der er uddelt støtte fra en 
ansøgningspulje i styrelsen, hvor der i udgangspunktet kun var én ansøger. 
Exitcirklens ansøgning er det ene tilfælde. De øvrige tilfælde er beskrevet 
nedenfor. 
 
I a søg i gspulje  ”Oprettelse af mentorordning for unge kvinder, der har 
gennemlevet en alvorlig æresrelateret konflikt” odtog styrelse  é  a søg i g 
fra Ungdommens Røde Kors, som fik tilsendt tilsagn om støtte den 18. november 
2015. 
 
I a søg i gspulje  ” National hotline vedrørende forebyggelse af radikalisering og 
ekstremisme” odtog styrelse  é  a søg i g fra e  projektgruppe eståe de af 
Rigspolitiet samt Københavns Kommune og Århus Kommune. Projektet fik tilsendt 
tilsagn om støtte den 30. november 2015. 
 
I a søg i gspulje  ”Styrket fore yggelse af æresrelaterede ko flikter og egativ 
so ial ko trol” odtog styrelse  é  a søg i g fra Kø e hav s Ko u e, so  fik 
tilsendt tilsagn om støtte den 7. november 2017.  De resterende midler i puljen 
blev genudmeldt med ny ansøgningsfrist den 27. oktober 2017. I anden runde har 
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styrelsen modtaget én enkelt ansøgning fra Gladsaxe Kommune, som endnu ikke 
er sagsbehandlet i styrelsen.  
 
I a søg i gspulje  ”Mø sterskoleprojekt for at fore ygge hadfor rydelser”  
modtog styrelsen den 3. juli 2017 én ansøgning fra Fredericia Kommune, som fik 
tilsendt tilsagn om støtte den 18. september 2017. De resterende midler i puljen 
blev genudmeldt med ny ansøgningsfrist den 16. november 2017.”. 
 
Som det fremgår af SIRIs bidrag, har styrelsen tilbage i 2015 givet tilsagn til to 
projekter, hvor der kun var en enkelt ansøger til hver af puljerne. Imidlertid var 
den ene af dem - puljen vedr. etablering af hotline om radikalisering og 
ekstremisme – særlig, idet der kun skulle etableres én hotline, og der indkom en 
ansøgning fra en projektgruppe bestående af to kommunale og en statslig aktør.  
 
Derudover har der i 2017 været to eksempler på, at én ansøger er blevet tildelt 
midler efter en ansøgningsrunde, med kun én ansøger. I begge disse tilfælde er 
puljen dog blevet genudmeldt, idet SIRI – til forskel fra ved pulje  ”Lokale 
ressourcepersoner til ar ejdet ed æresrelaterede ko flikter” – har vurderet, at 
en genudmelding med sandsynlighed ville resultere i flere ansøgere. 
 
Når jeg ser tilbage på puljen i 2015, hvor Ungdommens Røde Kors som eneste 
ansøger blev meddelt støtte, kunne jeg selvfølgelig også have foreslået ordførerne 
at genoverveje puljen, men det var jeg ikke opmærksom på daværende tidspunkt.  
 
I de tilfælde hvor SIRI kun modtager en enkelt ansøger til en pulje, mener jeg 
fremadrettet, at vi altid bør overveje i kredsen af satspuljepartier, om puljen er 
udmeldt til den rigtige indsats, eller om man med fordel kunne omprioritere 
midler til en anden indsats og få mere ud af det. Det gælder uanset om en 
ansøgning isoleret set lever op til de faglige kriterier.  
 
Det var også derfor, at jeg for nylig i forbindelse med årets satspuljeforhandlinger 
sendte et brev til ordførerkredsen med et forslag om, at satspuljeordførerne 
fremadrettet tager ansøgningspuljer med kun én ansøger op til drøftelse med 
henblik på at beslutte, om midlerne eventuelt skal omprioriteres til andet formål. 
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