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Tak for din henvendelse vedrørende opgørelse af hårde ghettoområder og ghet-

tokriterierne.  

Et ghettoområde kategoriseres som et ”hårdt ghettoområde”, når området er 

opført på den enhver tid gældende ghettoliste i minimum fire år i streg. Dog er 

der indført en overgangsordning til og med år 2020, hvilket betyder, at et ghet-

toområde skal have været på ghettolisten i minimum fem år i streg for at være 

et hårdt ghettoområde. 

Det vil sige, at når ghettolisten offentliggøres den 1. december 2018, 2019, 

2020 vil områder, der har været på listen minimum fem år i streg, blive katego-

riseret som hårde ghettoområder. Konkret omhandler dette nedenstående år:  

2018, 2017, 2016, 2015, 2014  

2019, 2018, 2017, 2016, 2015 

2020, 2019, 2018, 2017, 2016 

Fra år 2021 stopper overgangsordningen, og dermed vil ghettoområder, der er 

opført på ghettolisten den 1. december 2021, bliver kategoriseret som hårde, 

hvis de har stået på ghettolisten i minimum de tre foregående år i streg:  

2021, 2020, 2019, 2018 

2022, 2021, 2020, 2019 

2023, 2022, 2021, 2020 

etc.. 

 

I forhold til dit konkrete eksempel vil områder, der kommer på listen i 2017, 

blive kategoriseret som ”hårde ghettoer” i 2021, hvis områderne ikke har været 

af listen i mellemtiden, da området vil have stået på listen i minimum fire år. 

Områder der kom på i 2018 og 2019 vil være hårde ghettoer i hhv. 2021 og 

2022. Dette fremgår ligeledes af nedenstående tabel.  
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Tabel 1. Antal år på ghettolisten før et område kategoriseres som ”hård”. Inkl. 

overgangsperiode.  
Boligområde 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Hård ghetto i: 

A ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 2018 

B  ● ● ● ● ● ● ● ● ● 2019 

C  
 

● ● ● ● ● ● ● ● 2020 

D  
  

● ● ● ● ● ● ● 2021 

E  
  

 ● ● ● ● ● ● 2021 

F      ● ● ● ● ● 2022 

G       ● ● ● ● 2023 

 

I forhold til jeres andet spørgsmål om ghettokriterierne henviser jeg til vedlagte 

notat, som også er udleveret til kommunerne i forbindelse med møderne i Im-

plementeringsforum. Det fremgår af notatet, at data for indkomstkriteriet 

eventuelt vil blive beregnet på baggrund af 2017 data (og ikke 2016 data), hvis 

det er muligt. Jeg kan oplyse, at det vil være tilfældet for ghettolisten 2018.   

Med venlig hilsen 

Stine Klingenberg  
Kontorchef 


