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Faktaark 
 
Flere ikke-vestlige indvandrere og efterkommere i beskæftigelse 

Beskæftigelsesfrekvensen for ikke-vestlige indvandrere og efterkommere er øget 
med ca. 10 pct.-point siden 2001 bl.a. som følge af en række integrations- og ar-
bejdsmarkedspolitiske tiltag. Indførelsen af fx starthjælpen, kontanthjælpsloftet og 
450-timers reglen har styrket tilskyndelsen til at komme i arbejde, og den aktive 
indsats overfor gruppen er styrket. Samtidig har den faste og fair udlændingepoli-
tik siden 2001 medvirket til et skift i indvandringens sammensætning hen imod 
mere arbejdsmarkedsparate indvandrere. 
 
Selvom arbejdsmarkedstilknytningen er styrket det seneste årti, er beskæftigelses-
frekvensen fortsat noget lavere end for etniske danskere. Regeringen, Dansk Fol-
keparti og Pia Christmas-Møller er på den baggrund enige om at sætte som mål, at 
beskæftigelsesfrekvensen for ikke-vestlige indvandrere og efterkommere skal øges 
med yderligere 10 pct.-point fra 2010 til 2020.  
 
Målet er ambitiøst og vil tjene som sigtepunkt for den fremadrettede indsats for at 
styrke integrationen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på arbejdsmar-
kedet. Hvis målet nås fuldt ud, vil de offentlige finanser kunne styrkes med yderli-
gere godt 5 mia. kr. på sigt – udover bidraget fra den allerede forudsatte stigning i 
gruppens beskæftigelsesfrekvens. 
 
For at understøtte indfrielsen af målsætningen igangsættes allerede nu en række 
konkrete initiativer, der vil styrke beskæftigelsen for ikke-vestlige indvandrere og 
efterkommere, jf. boks 1. 
 

Boks 1. Flere ikke-vestlige indvandrere og efterkommere i beskæftigelse 

 

Flere indvandrere og efterkommere ud på virksomhederne 

 Introduktionsjob for personer på starthjælp og introduktionsydelse 

 Privat løntilskud fra 1. ledighedsdag til indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande 

 Partnerskab med virksomheder 

 Videreførelse af jobekspressen 

 Flere integrations- og oplæringsstillinger 

 Styrkelse af den opsøgende indsats over for selvforsørgede 

 Mere fleksibel og virksomhedsrettet danskundervisning 

 

Forstærket indsats for langvarige modtagere af offentlige forsørgelse 

 Best practice for afdækning af sygdomme og fastholdelse  

 

Ny indsats for unge 

 Reduktion af frafald på erhvervsuddannelser 

 Videreførelse af projekt ”high:five” 

 Mentorordning på efterskoler ”På rette spor” 

 

Konsekvent sanktionering 

 Skærpet sanktion ved afvisning af aktive tilbud 

 

Øget økonomisk tilskyndelse af kommunerne til en effektiv indsats 

 Ændring af refusionsmodel for kommunerne på introduktionsområdet 

 Belønning af kommuner med en effektiv integrationsindsats 
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Nedbringelse af sygefravær 

Der er store omkostninger forbundet med sygefravær. Både for den enkelte, lan-
dets virksomheder og for samfundet. Hver dag er ca. 150.000 mennesker syge-
meldte. Det svarer til fem procent af arbejdsstyrken.  
 
Det samlede sygefravær er aftaget en smule siden 2007. Men der er potentiale for 
at nedbringe sygefraværet yderligere. Eksempelvis har kommunerne og regionerne 
under ét et højere sygefravær i forhold til både den statslige og private sektor, 
selvom der korrigeres for køn-, alder- og uddannelsessammensætning.  
 
Regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller er enige om at sætte som 
mål, at sygefraværet i den offentlige sektor skal nedbringes, så det svarer til syge-
fraværet i den private sektor.  
 
Der er allerede igangsat en række initiativer, som bidrager til at nå målet. Blandt 
andet er opfølgningen på sygefravær styrket, og der er indført systematisk brug af 
delvise raskmeldinger.  
 
For at understøtte indsatsen for at nedbringe sygefraværet er der enighed om at 
igangsætte en række yderligere initiativer, jf. boks 1.  
 
 

Boks 1 

Bedre rammer for nedbringelse af sygefravær 

 Tidlig og tværfaglig indsats for langtidssygemeldte i udvalgte kommuner. Tilbage til arbejde projektet, som 

giver 12.000 langtidssygemeldte en kontaktperson i kommunen, forlænges til 1. oktober 2012. Der lægges op til, 

at de offentlige merudgifter på 55 mio. kr. i 2012 finansieres af Forebyggelsesfonden.  

 

 Styrket indsats for fastholdelse af arbejdsskadede. Fastholdelsescenteret gøres permanent, og indsatsen 

udvides til at omfatte alle kommuner. Der lægges op til, at de offentlige merudgifter på 12 mio. kr. årligt fra 2013 

og frem finansieres af Forebyggelsesfonden. 

 

 Ekstra midler til en særlig indsats i kommunerne for at nedbringe sygefraværet. Der prioriteres yderligere 

30 mio. kr. årligt i 2012-2014 til en særlig indsats i kommunerne for at nedbringe sygefraværet. Det giver kom-

munerne mulighed for at igangsætte nye projekter, som kan nedbringe sygefraværet. Der lægges op til, at ind-

satsen finansieres af Forebyggelsesfonden. 

 

 Øget benchmarking af det kommunale sygefravær. For at give kommunerne bedre muligheder for at bench-

marke deres sygefravær, implementeres sygefraværsstatistikken på jobindsats.dk. 

  

 Kortlægning af sygefraværet for at styrke fokus på de mellemkommunale forskelle. Der gennemføres en 

kortlægning af sygefraværet, som vil indgå i kommuneforhandlingerne i foråret 2012 med henblik på en aftale 

om nedbringelse af kommunernes sygefravær under ét. 

   

 
Nedbringes sygefraværet i den offentlige sektor til niveauet i den private sektor, vil 
de offentlige finanser kunne styrkes med op mod i størrelsesordenen op mod 1½ 
mia. kr. Styrkelsen af de offentlige finanser kan på grund af usikkerheden først 
indregnes som finansiering i takt med indfrielsen af målsætningen. 
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Øget digitalisering og ny teknologi 

Der har siden 2001 være et tæt samarbejde mellem stat, kommuner og regioner 
om digitalisering af den offentlige sektor. Det har blandt andet ført til etableringen 
af NemID, digital post og NemKonto, fuld digital ansøgning om SU, digital års-
opgørelse og virk.dk. 
 
Med den rigtige anvendelse af digitalisering og ny teknologi er der fortsat et stort 
potentiale for at frigøre ressourcer samtidig med, at servicen til borgerne og virk-
somhederne forbedres.  
 

Boks 1 

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 

Målrettede investeringer i ny velfærdsteknologi. ABT-fonden målrettes større strategiske satsninger og nationalt 

koordinerede investeringer i ny, men også velafprøvet velfærdsteknologi med et dokumenteret 

arbejdskraftbesparende potentiale. Fonden vil fortsat, men i mindre omfang, finansiere lokalt initierede projekter, 

hvor sigtet er at teste anvendelsen af ny teknologi, så der indhøstes systematiske erfaringer, der hurtigt kan udbre-

des til øvrige myndigheder. 

 

Anvendelse af teknologi og digitalisering. Det kan fx være telemedicin og videokonference, herunder behandling 

og pleje af kronikere (KOL og diabetes), udbredelse af videoudstyr i danske retssale og forsøg med videokonferen-

ce i hjemmepleje og genoptræning, i kommunal borgerbetjening mv. Et andet bredt udviklingsfelt er sensorteknologi, 

fx trykfølsomme lagner til forebyggelse af liggesår mv. Tilsvarende kan folkeskolen bruge digitale undervisningsmid-

ler, der bl.a. kan tilpasse øvelser til den enkelte elev, så færre elevere skal i specialundervisning. 

 

Digital post til alle.  I dag skal alle boligejere have en fysisk postkasse hængende ved havelågen eller i trappeop-

gangen. På samme måde kan der stilles krav om, at alle borgere skal have en digital postkasse, som de offentlige 

myndigheder sender breve til. 
 

Trinvis overgang til fuld selvbetjening. De offentlige selvbetjeningsløsninger kan gøres gradvist obligatoriske for 

alle borgere, der kan. De første områder kan fx være når borgere skal skrive deres barn op til skole- og dagtilbud, 

ansøge om sygesikringsbevis og melde flytning.  

 

Indberetning én gang. De offentlige myndigheder kan systematisk genbruge de oplysninger, som borgere og virk-

somheder allerede har indberettet. Det sparer borgere og virksomheder for tid og bøvl. Og offentlige myndigheder 

kan anvende data, som andre myndigheder allerede har indsamlet og valideret til at automatisere og effektivisere 

større dele af sagsbehandlingen. 

 

Digitaliseringsklar lovgivning. Dele af lovgivningen tager udgangspunkt i en papir-baseret offentlig sektor, hvilket 

giver unødige barrierer for effektiv og sammenhængende digital service til borgere og virksomheder. Lovgivning kan 

derfor tilpasses den fuldt digitale offentlige sektor. 

 

 
Det samlede potentiale ved øget digitalisering og teknologianvendelse kan være i 
størrelsesordenen op mod 3 mia. kr. årligt fra 2020 og frem.  
 
En betydelig del af potentialet forventes at komme fra produktivitetsforbedringer 
på velfærdsområderne, som kan være svært at adskille fra den daglige drift i kom-
muner og regioner. I takt med at konkrete delmål indfries, frigøres ressourcer, der 
kan bruges til forbedringer af velfærdssamfundet. 
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Fair beskatning af multinationale virksomheder 

Skatteyderne skal kunne opleve at skattesystemet virker retfærdigt. Derfor skal alle 
bidrage til at finansiere nutidens og fremtidens velfærd – det gælder både borgere 
og virksomheder. 
 
Selskaber har ved opgørelsen af deres skattepligtige indkomst fradrag for de lø-
bende udgifter og for nedslidning af anlægsaktiviteter. Men skattereglerne kan og-
så – helt lovligt – bruges til at nedbringe skatten. Særligt internationale virksom-
heder kan have muligheder for at nedbringe skatten. Det er potentielt en af forkla-
ringerne på, at en del multinationale selskaber betaler en meget lav eller slet ingen 
skat. 
 
Der er løbende gennemført stramninger i reglerne for at gøre selskabsskattesy-
stemet robust mod skattetækning, og der er ført ekstra ressourcer til ligningsind-
satsen. I øjeblikket foretages en ligningsmæssig gennemgang af multinationale sel-
skaber og andre store selskaber med lav eller ingen skattepligtig indkomst. 
 
Regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller er enige om at gennemføre 
en række initiativer særligt rettet mod multinationale selskaber. 
 
 

Boks 1 

Initiativer særligt rettet mod multinationale selskaber 

Krav om særlige revisorpåtegninger i forhold til underskudsselskaber: Virksomheder der vedvarende over 

en årrække har underskud samt virksomheder der har transaktioner med lavskattelande påkalder sig særlig op-

mærksomhed. Overfor disse selskaber indføres krav om særlig revisorpåtegning. 

 

Bøder for mangelfuld transfer pricing dokumentation: Den normale bødestraf vil fremover forhøjes når en 

overtrædelse af transfer pricing-reglerne er begået som led i en systematisk omgåelse af skattereglerne og når 

virksomhedens gevinst heraf er stor i forhold til omsætningen. 

 

Afregningsreglerne: I nogle tilfælde vider staten skattesager ved domstolene, men får alligevel ikke skatten pga. 

manglende sikkerhedsstillelse fra modpartens side. Skatteministeriet vil gennemgå gældende regler om sikker-

hedsstillelse og henstand i forbindelse med klage til domstolene eller Landsskatteretten med henblik på at sikre, 

de virker efter hensigten. 

 

Hæftelse for selskabsskatter/kildeskatter i forbindelse med sambeskatningsforhold: Det sker at staten taber 

indtægter, fordi sambeskattede selskaber går konkurs – også selvom der i koncernforbundne selskaber er til-

strækkelige værdier til at skatten kan betales. Derfor indføres solidarisk hæftelse for selskabsskatter i sambeskat-

tede selskaber. Der indføres også solidarisk hæftelse for kildeskatter på renter og udbytter. Det vil sikre at kon-

cernforbundne danske selskaber hæfter for selskabsskat og kildeskat på renter og udbytter, samt mindske risiko-

en for tabte indtægter som følge af et selskab går konkurs. 

 

 
Initiativerne kan på sigt øge skattegrundlagets robusthed og sikre mod utilsigtede 
tab af skattebetaling.  


