
Folketingets Lovsekretariat 

Dato: 25. januar 2006 

Under henvisning til Folketingets brev af 18. januar 2006 følger hermed 
– i 80 eksemplarer – socialministerens svar på spørgsmål nr. S 2088, 
stillet af Anne Baastrup (SF).

Spørgsmål nr. S 2088:

”Vil ministeren tage initiativ til, at samarbejdet mellem Socialministeriet og 
Københavns Kommune vedrørende en målrettet oplysningsindsats om stof-
misbrug hos flygtninge og indvandrere i Danmark også udbredes til andre 
kommuner i Danmark?”

Svar:

Analyseinstituttet Als Research ApS ansøgte den 8. august 2005 Socialmini-
steriet om støtte til et oplysningsprojekt om stofmisbrugsproblemer og be-
handlingsmuligheder rettet mod etniske minoritetsgrupper i København. 
Socialministeriet bevilgede det ansøgte beløb på kr. 299.400 kr. med en be-
tingelse om, at Københavns Kommune blev inddraget i arbejdet med udar-
bejdelse af indholdet i de foredrag, der skulle afholdes i indvandrerforenin-
ger og etniske netværk og moskeer. Hensigten var at sikre, at de budskaber, 
der blev givet, var i overensstemmelse med behandlingssystemets virkelig-
hed.

Projektet startede i efteråret 2005 og endelig afrapportering i form af en rap-
port vil foreligge i Socialministeriet marts 2006.

Oplysningsprojektet er en udløber af det større projekt, som Socialministeri-
et har givet støtte til på kr. 1.961.000 til Als Research ApS: ”Stofmisbrug 
blandt etniske minoriteter i Danmark”. I forbindelse med offentliggørelse af 
denne undersøgelse den 5. dec. 2005 blev der afholdt en landsdækkende 
konference, hvor hovedkonklusionerne fra undersøgelsen blev præsenteret.
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Socialministeriet har taget initiativ til udmelding af en pulje på 45 mio. kr. 
over de næste tre år til kommuner, amter med flere. Puljen tager sigte på
forbedring af den sociale indsats overfor stofmisbrugere (Narkopuljen). An-
søgningsfristen er den 15. februar 2006. Der kan søges støtte til blandt andet 
udvikling af nye metoder i arbejdet med stofmisbrugere med anden etnisk 
baggrund med henblik på at kvalificere det eksisterende behandlingssystems 
rådgivning og behandling af nydanskere.

Videns- og Formidlingscentret for Socialt Udsatte vil blive bedt om at fore-
tage en evaluering og tematisering af de erfaringer, der indgår fra de projek-
ter, der gives støtte til, og erfaringerne vil blive formidlet.

Eva Kjer Hansen

/Peter Juul


