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29. oktober 2014 

 

Aftale om udmøntning af satspuljen på børne-, ligestillings, integrations- og so-

cialområdet 2015-2018 
 

Partierne bag satspuljeforliget, Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Socia-

listisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti har den 29. oktober 2014 indgået aftale 

om udmøntning af satspuljen for 2015 for børn, ligestilling, integration og det sociale område.  

 

Aftalen i hovedtræk: 

 

Behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholmisbrug 

Satspuljepartierne er enige om at sikre udbredelsen af et landsdækkende behandlingstilbud til børn og unge 

under 25 år, der er belastede af en opvækst i familier med stof- eller alkoholproblemer, herunder børn og 

unge, som har mistet misbrugende forældre. Indsatsen omfatter gratis rådgivnings- og samtaletilbud, og der 

tilbydes individuelle forløb og gruppeforløb alt efter, hvad der fagligt vurderes at gavne barnet eller den unge 

bedst. Der afsættes 124,0 mio. kr. fra 2016-2018 til et landsdækkende behandlingstilbud. Fra 2018 og frem 

afsættes 70,0 mio. kr. årligt som en permanent bevilling til en ansøgningspulje.  

 

 

Styrkelse af plejefamilieområdet – herunder udbredelse af familierådslagning og netværksanbringel-

ser 

Børn og unge, der er anbragt, har behov for en nær og stabil relation til omsorgsfulde voksne. Satspuljeparti-

erne er derfor enige om at afsætte 80,7 mio. kr. over fire år til en målrettet indsats, der understøtter plejefami-

lieområdet gennem: 1) stabilitet i anbringelsen, 2) styrkelse af netværksplejefamilier og 3) styrkelse af det 

faglige miljø omkring plejefamilier. Helt konkret fremsættes der lovforslag, der flytter afgørelseskompeten-

cen fra forvaltningen til Børn- og ungeudvalget i sager, hvor den unge og forældrene ikke vil samtykke til 

flytningen. Lovforslaget sætter desuden alderen for samtykke fra barnet ned fra 15 år til 12 år og styrker 

rådgivning og vejledning til netværksplejefamilier samt plejefamilier, der har adopteret deres plejebarn. Her-

udover igangsættes der en række centrale initiativer, som styrker det faglige miljø omkring plejefamilierne. 

Derudover styrkes udbredelsen af familierådslagning og arbejde med netværksplejefamilier med fokus på 

netværkets ressourcer. Desuden etableres et kommunalt netværk for ledere på plejefamilieområdet, og kom-

munale modeller for vederlag til plejefamilier udbredes. Som en del af initiativet vil Socialstyrelsen udarbej-

de en status på kommunernes brug af familierådslagning. 

 

Efterværn og støtte til nuværende og tidligere anbragte børn og unge samt undersøgelse af efterværn 

Overgangen til voksentilværelsen for tidligere anbragte børn og unge kan ofte være særlig svær, idet de 

mange gange mangler et personligt netværk og må klare udfordringerne på egen hånd eller med den støtte fra 

myndighederne, som de har til rådighed. Satspuljepartierne er enige om at afsætte samlet 97,3 mio. kr. til en 

helhedsorienteret indsats, som kan bidrage til, at nuværende og tidligere anbragte børn og unge får udvidet 

kontakt med jævnaldrende børn og unge med nogle af de samme erfaringer som dem selv eller med ressour-

cestærke voksne som fx venskabsfamilier eller frivillige støttepersoner. Der udmøntes en ansøgningspuljen 

på 51 mio. kr. i 2015. I forbindelse med ansøgningspuljen igangsættes en grundig forløbsundersøgelse, der 

skal give viden om kommunernes praksis på området, samt de unges egne ønsker til efterværn. Herudover 

opsamles erfaringerne på de igangsatte projekter. På den baggrund vil satspuljepartierne i 2017 drøfte efter-

værnsområdet, blandt andet i lyset af de indhentede erfaringer, med henblik på udmøntningen af de resteren-

de 37,3 mio. kr. i 2018.  
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Et liv uden vold – Styrket indsats over for voldsramte   

Satspuljepartierne er enige om at sikre en målrettet indsats over for mennesker, som udsættes for vold fra 

deres allernærmeste. Voldsramte får både fysiske og psykiske mén, og i voldsramte familier er der overhæn-

gende risiko for, at volden får negative konsekvenser for barnets udvikling. Formålet med indsatsen er at 

udvide og styrke familierådgivningen på kvindekrisecentre, styrke overgangen fra kvindekrisecenter til selv-

stændig tilværelse samt give ambulant rådgivning og sociale indsatser til voldsramte og voldsudøvere. På 

den baggrund udvides målgruppen for familierådgivning, og det præciseres, at rådgivning skal igangsættes 

tidligere. Derudover styrkes overgangen fra kvindekrisecenter til selvstændig tilværelse gennem en udvikling 

af intensiv og individuel støtte til den enkelte kvinde i overgangen fra kvindekrisecenter til selvstændig til-

værelse, herunder støtte vedr. bolig, økonomi, sundhedsvæsen, uddannelse eller beskæftigelse samt skole 

eller dagtilbud. Endelig iværksættes der forsøg med ambulant rådgivning og sociale indsatser til voldsudsatte 

og voldsudøvere med henblik på at forebygge og minimere voldens skadevirkninger. Indsatsen kan ske både 

før og efter et eventuelt ophold på krisecenter og vil kunne medvirke til, at der ikke er behov for et ophold på 

et kvindekrisecenter. Der afsættes 87,6 mio. kr. over fire år til indsatsen.  

 

Midlertidige overgangsboliger til unge hjemløse og akutte overnatningstilbud 

Der er behov for en målrettet indsats over for udsatte unge hjemløse. Satspuljepartierne afsætter derfor mid-

ler til etableringen af midlertidige overgangsboliger til de mest udsatte unge hjemløse, som har behov for en 

struktureret og individuel støtte til på sigt at få de samme muligheder for at få et godt og trygt liv med bolig, 

uddannelse og beskæftigelse som andre unge. Opholdet i boligen er ikke en permanent boligløsning, men 

kan være afgørende for at få etableret kontakten med de unge og dermed få igangsat den rette helhedsoriente-

rede indsats, således at de unge støttes i at komme ud af hjemløshed og få en hverdag på egne præmisser. 

Satspuljepartierne afsætter desuden midler til akutte overnatningstilbud for hjemløse med en videreførelse af 

nødovernatningspuljen på 6,7 mio. kr. i 2015 og en bevilling til Kirkens Korshærs Natcafé på 1½ år på 5,6 

mio. kr. Der afsættes over fire år 30,7 mio. kr. til den samlede indsats. 

 

Styrket indsats til forebyggelse af radikalisering og ekstremisme 

Satspuljepartierne er enige om, at der er behov for at styrke den sociale forebyggelsesindsats over for både 

børn, unge og voksne, som er i risiko for radikalisering. Radikaliseringen skal forebygges for at undgå, at 

borgere bliver radikaliseret og rekrutteret til ekstremistiske miljøer og dermed risikerer at blive socialt mar-

ginaliserede, vende samfundet ryggen og i sidste ende eventuelt udgøre en sikkerhedstrussel. Satspuljeparti-

erne er enige om, at en social forebyggelse og tidlig indgriben er et vigtigt element i indsatsen over for radi-

kalisering og ekstremisme, men den tidlige forebyggende sociale indsats kan ikke stå alene. Hvis en person 

er motiveret til at deltage i væbnede konflikter i udlandet eller vender tilbage til Danmark efter deltagelse i 

væbnede konflikter, skal der andre indsatser til.  

 

Der afsættes en økonomisk ramme på i alt 60,9 mio. kr. til indsatsen. Heraf afsættes 43,9 mio. kr. til den 

sociale forebyggende indsats, og derudover afsættes 17 mio. kr. til udmøntning af initiativer inden for sats-

puljens formål vedrørende exit-indsatser, indsatser over for personer, der har afsonet straf for ekstremistiske 

handlinger samt PET’s outreach. Udmøntningen af de 60,9 mio. kr. sker med udgangspunkt i regeringens 

udspil til satspuljeforhandlingerne, dvs. inden for temaerne:1) styrket kommunal indsats og opkvalificering 

af fagfolk, 2) nye værktøjer til forebyggelse af radikalisering, 3) mobilisering af civilsamfund og lokalmiljø-

er. Den nærmere udmøntning aftales mellem satspuljepartierne, justitsministeren og socialministeren og ses i 

sammenhæng med regeringens lovforslag om ændring af pasloven og udlændingeloven.  

 

Svage ældre og demens 

Satspuljepartierne er enige om at styrke indsatsen for ældre med demens. Der afsættes 102,2 mio. kr. til en 

samlet indsats, der sikrer, at flere plejeboliger indrettes demensegnet, giver en mere målrettet pleje af demen-

te, uddanner demensnøglepersoner på plejeboliger og sikrer aflastning af pårørende til demente i egen bolig. 

Den styrkede indsats for ældre med demens skal ses i sammenhæng med den styrkede indsats på sundheds-

området.  
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Udvikling af bedre rammer om det gode måltid for ældre 

Rigtig mange ældre modtager madservice enten i eget hjem eller på plejehjem. De ældre kan have meget 

forskellige funktionsbegrænsninger og behov. Fælles for dem er, at de har brug for god og nærende kost, 

som både giver dem energi og bedre livskvalitet. Et godt måltid er for mange af disse ældre en af dagens 

vigtigste begivenheder. Omgivelserne og rammerne omkring serveringen og anretningen har stor betydning 

for, om måltidet bliver en positiv og stimulerende oplevelse. Satspuljepartierne er enige om at afsætte 11,0 

mio. kr. over tre år til at udvikle bedre rammer om det gode måltid for ældre.  

 

Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap 

Kommunernes mulighed for at iværksætte og afprøve nye initiativer rettet mod samvær og aktiviteter for 

mennesker med handicap skal styrkes. Satspuljepartierne er enige om at afsætte 39,4 mio. kr. til aktiviteter 

og ledsagelse for personer med handicap. De nye initiativer skal være et supplement til de socialpædagogiske 

indsatser, som kommunerne skal levere som en del af deres kerneydelse. 

 

Styrket fagligt niveau blandt udsatte børn i folkeskolen 

En god uddannelse er en vigtig forudsætning for, at udsatte børn og unge kan bryde den sociale arv. Funda-

mentet for en god uddannelse lægges i folkeskolen, så satspuljepartierne afsætter derfor 35,6 mio. kr. over 

fire år til at forbedre det faglige niveau i dansk og matematik hos de deltagende udsatte børn og unge, så de i 

højere grad får de nødvendige kompetencer til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Helt konkret afprøves 

skoleunderstøttende indsatser uden for undervisningen og skolerettede indsatser i undervisningen. Der vil 

være en systematisk opsamling af resultaterne i initiativet med henblik på, at virkningsfulde indsatser og 

metoder kan implementeres i praksis.  

 

Styrket indsats til forebyggelse af vold på botilbud 

En række tragiske sager har vist et behov for en styrket indsats til forebyggelse af vold på botilbud. Formålet 

med initiativet er at sikre, at beboere og medarbejdere på botilbud kan føle sig trygge og blive bedre til at 

forebygge og håndtere voldelig adfærd. Gennem et systematisk fokus på forebyggelse af vold og en mere 

systematisk risikovurdering skal borgernes egenmestring styrkes i kombination med, at medarbejderne bliver 

bedre til at håndtere situationer, hvor borgere udviser tegn på voldelig adfærd. Satspuljepartierne afsætter 

15,5 mio. kr. over fire år til indsatsen.  

 

Handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel 

Satspuljepartierne er enige om at afsætte 65,1 mio. kr. til en ny handlingsplan til bekæmpelse af menneske-

handel. Hertil kommer 10,9 mio. kr., der blev afsat i aftalen om satspuljen for 2014. Menneskehandel er en 

grov krænkelse af den enkeltes fundamentale ret til at bestemme over egen krop og eget liv. Den nye hand-

lingsplan bygger videre på erfaringerne fra de tidligere handlingsplaner og sætter fokus på, at menneskehan-

del forebygges i Danmark og internationalt, ofre for menneskehandel opsøges og identificeres, ofre for men-

neskehandel tilbydes en ensartet og koordineret støtte samt at bagmænd identificeres og retsforfølges.  

 

Konflikthåndtering som forebyggelse – Når forældre skilles 

Der har igennem årene været en stigende tendens til, at myndighederne involveres ved skilsmisse og sam-

livsophævelse, og i nogle tilfælde flere gange i den enkelte familie. Konsekvensen er, at børn i årevis kan 

befinde sig i et konfliktfelt mellem forældrene. Satspuljepartierne er enige om, at begrænse belastningen af 

børn ved skilsmisse og samlivsophævelse, at styrke forældres evne til samarbejde og konflikthåndtering, at 

minimere antallet af gengangere i systemet og få en større viden om effekterne af konflikthåndtering. Sats-

puljepartierne afsætter derfor 48,8 mio. kr. over fire år til et forsøgsprojekt med forebyggelse af konflikter 

ved skilsmisse og samlivsophævelse i to af statsforvaltningens afdelinger.   

 

 

Styrket indsats til unge der flygter fra tvangsægteskaber eller andre alvorlige æresrelaterede konflik-

ter  

Satspuljepartierne er enige om at afsætte 24,0 mio. kr. over tre år til en styrket indsats til unge, der flygter fra 

tvangsægteskaber eller andre alvorlige æresrelaterede konflikter. Der afsættes midler til en videreførelse af 
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det sikrede botilbud R.E.D, som udvides med en ekstra udslusningslejlighed. Samtidig etableres et nyt sikret 

botilbud i Jylland. Det nye botilbud vil indeholde døgnpladser til enlige og par, samt en udslusningsbolig.  

 

 

Videreførelse af Tilgængelighedspuljen 

Satspuljepartierne er enige om at afsætte 32,0 mio. kr. til en videreførelse af puljen til tilgængelighedsforan-

staltninger i eksisterende offentligt byggeri med en borgerrettet servicefunktion (Tilgængelighedspuljen). 

Tilgængelighedspuljen skal medvirke til fortsat at øge tilgængeligheden i den eksisterende bygningsmasse, 

således at borgere med handicap kan deltage i aktiviteter i lighed med andre borgere. Puljen kan også med-

virke til at øge tilgængeligheden på sundhedsområdet i det omfang, projekterne lever op til puljens formål.  

 

Styrkelsen af indsatsen for unge og voksne med ADHD og udbredelse af forældreprogrammer 

Satspuljepartierne er enige om at styrke indsatsen for unge og voksne med ADHD og lignende vanskelighe-

der. Der afsættes 12,7 mio.kr. over fire år til oversættelse og afprøvning af et engelsk metodeprojekt, som har 

god dokumenteret effekt. Målet er at styrke unge og voksne med ADHD og lignende vanskeligheders mes-

tring og forebygge svære sociale problemer for derigennem at sikre en højere livskvalitet for den enkelte. 

Ligeledes afsættes der 16,0 mio.kr. til udbredelse af forældreprogrammer, som styrker indsatsen over for 

udsatte børn og unge.  

 

Styrket sprogindsats for 0-2 årige i dagtilbud 

Et godt og nuanceret sprog er en af de væsentligste nøgler, når børn skal indgå i relationer med andre børn og 

voksne, løse konflikter og danne venskaber. Satspuljepartierne er enige om at afsætte 11,0 mio. kr. over fire 

år til at styrke 0-2 årige børns sproglige udvikling, så børnene allerede i vuggestuen og dagplejen udvikler 

alderssvarende dansksproglige kompetencer. Der laves forsøg i daginstitutioner og dagplejere med udgangs-

punkt i udvalgte pædagogiske aktiviteter, som fremmer små børns sproglige udvikling.  

 

Styrket overgang til skole for udsatte børn i dagtilbud  

Udsatte børn og unge klarer sig dårligere i uddannelsessystemet end deres jævnaldrende. Satspuljepartierne 

er enige om, at afsætte 10,6 mio. kr. over fire år til at styrke overgangen fra dagtilbud til skole for udsatte 

børn. Formålet med indsatsen er at styrke de 4-6 årige udsatte børns sproglige, sociale, naturfaglige og kog-

nitive kompetencer gennem målrettede pædagogiske før-skole-aktiviteter.  

 

Alternative idrætsformer for børn og unge 

En række børn og unge passer ikke ind i foreningsidrættens tilbud og har brug for alternativer. Gadeidræt har 

et potentiale til at få flere børn og unge, herunder særligt udsatte børn og unge, til at bevæge sig og dermed 

blive mere aktive. Satspuljepartierne afsætter derfor 6,5 mio. kr. over tre år til gadeidræt.  

 

Lektier online – til børn og unge med særlige behov 

Satspuljepartierne er enige om at afsætte 6,5 mio. kr. over fire år til Lektier Online. Lektier Online styrker 

primært de faglige kompetencer hos børn og unge med særlige behov i 6.-10. klasse. Lektiehjælpen tilbydes 

online af lektiehjælpere på tidspunkter, hvor eleverne har mest brug for den, og eleverne har mulighed for at 

være anonyme.  

 

Brug for alle unge 

Satspuljepartierne er enige om at afsætte 28,0 mio. kr. over fire år til Brug for alle unge. Brug for alle unge 

har til formål at understøtte, at en større andel af de ikke uddannelsesparate unge påbegynder og gennemfører 

en ungdomsuddannelse. Målgruppen for indsatsen er primært unge i grundskolens udskoling, men unge som 

har forladt folkeskolen, og som endnu ikke har påbegyndt en ungdomsuddannelse kan også omfattes af ind-

satsen. Brug for alle unge samarbejder med Ungdommens Uddannelsesvejledning og udvikler og afprøver 

udvalgte erfaringsbaserede metoder og koncepter i den fokuserede vejledningsindsats.  
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Børn af fængslede og deres familier 

Børn af indsatte er ofte i en meget vanskelig situation. Satspuljepartierne er enige om, at afsætte 24,4 mio. kr. 

over fire år med henblik på at understøtte relationen mellem indsatte og deres børn. Initiativet indebærer 

støtte af transportudgifter til børn af indsatte og styrker de indsatte i forældrerollen gennem samtaler og 

gruppeforløb. Endelig etableres et familiehus med hjælp til de familier, der skal genoptage familielivet efter 

endt afsoning.  

 

Idræt for personer med særlige behov 

Satspuljepartierne er enige om at sikre, at udsatte grupper, samt personer med særlige sociale behov, har 

mulighed for at dyrke idræt eller motion. Der afsættes 12,0 mio. kr. over fire år til indsatsen.  

 

Forlængelse og supplement til læringskonsulenternes inklusionsindsats 

Formålet med læringskonsulenternes inklusionsindsats er at understøtte, at der skabes fælles inkluderende 

læringsrum for alle børn og unge, hvor alle får et fagligt udbytte, og sikre inklusion af børn og unge gennem 

tværgående forebyggende indsatser samt sikre, at pædagoger og lærere får adgang til de rette kompetencer 

og værktøjer. Læringskonsulenterne tilbyder rådgivning, kompetenceudvikling og understøttelse af konkrete 

aktiviteter til landets kommuner, dagtilbud, fritidstilbud og skoler. Satspuljepartierne afsætter 40,0 mio. kr. 

over to år til indsatsen.  

 

Implementering og opfølgning på kommende reform af servicelovens voksenbestemmelser 

For at sikre, at en kommende reform af servicelovens voksenbestemmelser fører til en bedre sagsbehandling 

og en mere helhedsorienteret indsats for borgerne er det vigtigt, at der afsættes midler til implementering og 

opfølgning. Satspuljepartierne er derfor enige om at afsætte 7,8 mio. kr. over fire år til indsatsen.  

 

Udviklingspuljer 

Satspuljepartierne er enige om at afsætte 48,0 mio. kr. over 2 år til tre udviklingspuljer. Formålet med udvik-

lingspuljerne er at støtte såvel nye, som eksisterende indsatser på social- og integrationsområdet, som udvik-

les og afprøves i regi af frivillige organisationer, NGO’er og andre private aktører.  

 

1. Udviklingspulje målrettet projekter for socialt udsatte grupper og fremme af integration: Det er puljens 

mål, gennem støtte til konkrete projekter, at fastholde og styrke den rolle NGO’er og frivillige organisationer 

mv. har i forhold til udvikling og afprøvning af nye ideer, tilgange og metoder til at skabe en bedre social 

indsats blandt særligt udsatte grupper. Projekterne kan være målrettet mennesker med handicap, udsatte og 

sårbare ældre, udsatte børn og unge og socialt udsatte voksne og/eller målrettet integrationsfremmende initia-

tiver. Der afsættes 20,0 mio. kr. i puljen i  2016. 

 

2. Pulje til inklusionsprojekter for børn med handicap: Puljen har til formål at støtte projekter, som styrker 

børn med handicaps inklusion i skole- og fritidsliv. Projekterne kan fx gennem partnerskaber med aktører på 

forskellige områder etablere konkrete tilbud til børnene og deres familier, herunder inddrage andre børn og 

familier i indsatsen med henblik på at skabe netværk og sikre inklusion af gruppen af børn.  Der afsættes 

18,0 mio. kr. i puljen i 2015. 

 

3. Pulje til rådgivnings- og samværstilbud til mænd i krise: Puljen har til formål at støtte projekter i frivillige 

organisationer mv., som er målrettet mænd i krise fx efter samlivsophør og fyring. Projekter kan bl.a. tilbyde 

mænd i krise rådgivning, netværksaktiviteter, mulighed for samvær med egne børn og samtale- og selv-

hjælpsgrupper. Puljen kan også anvendes til etablering og drift af midlertidige bomuligheder. Det er et krav, 

at målgruppens problemer samt metoden for indsatsen beskrives, og at der udarbejdes en klar målsætning 

for, hvilke resultater brugerne opnår af indsatsen og dokumentation herfor. Der afsættes 10,0 mio. kr. i puljen 

i 2015. 
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Drifts- og forankringsstøtte 

Aftalepartierne er enige om at afsætte i alt 7,6 mio. kr. i 2015, 4,6 mio. kr. i 2016 og 2,6 mio. kr. i 2017 og 

frem til forankrings- og driftsstøtte til en række eksisterende satspuljeprojekter. Der afsættes forankringsstøt-

te svarende til 5,4 mio. kr. i 2015 og 2,0 mio. kr. i 2016 til projekter, som har opnået gode resultater af deres 

indsatser, men som endnu ikke har sikret finansiering af indsatserne uden for satspuljen. 

 

 Der er afsat 2,0 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 til videreførelse af projektet ”Your Game” i organisationen 

GAME3. 

 Der afsættes 3,2 mio. kr. i 2015 til videreførelse af projektet ”Ud af voldens skygge” i organisationen 

Mødrehjælpen. 

 Der afsættes 0,2 mio. kr. i 2015 til videreførelse af projektet ”Sjældne-netværket” i organisationen 

Sjældne Diagnoser. 

 

Der afsættes varig driftsstøtte svarende til 2,2 mio. kr. i 2015 og 2,6 mio. kr. i 2016 og frem til en række 

eksisterende satspuljeprojekter med dokumenterede gode resultater, hvor det ikke vurderes muligt at sikre 

finansiering på anden vis end via satspuljemidlerne.  

 

 Der afsættes 1,1 mio. kr. årligt fra 2015 og frem til projektet ”Center for Udsatte Flygtninge” i organisa-

tionen Dansk Flygtningehjælp. 

 Der afsættes 0,4 mio. kr. i 2015 og 0,8 mio. kr. i 2016 og frem til forhøjelse af driftstilskuddet til organi-

sationen Børn, Unge & Sorg med henblik på at understøtte kortest mulige ventetider. 

 Der afsættes 0,7 mio. kr. årligt fra 2015 og frem til forhøjelse af driftstilskuddet til organisationen Linien 

– Når sindet gør ondt med henblik på sikre en fornuftig drift af organisationens rådgivningstilbud. 

 

Pulje til uddeling af julehjælp 

Satspuljepartierne er enige om at afsætte 4,0 mio. kr. i 2015 til en ansøgningspulje, hvor landsdækkende 

frivillige foreninger kan søge om økonomisk støtte til uddeling af julehjælp. 

 

Pulje til sommerferiehjælp 

Satspuljepartierne er enige om at forlænge sommerferiepuljen i 2015. Sommerferiepuljen giver udsatte fami-

lier med hjemmeboende børn mulighed for et ferieophold med opfølgende sociale aktiviteter, der bidrager til 

at hjælpe familierne til løse nogle af de problemer, der præger deres hverdag. Der afsættes 5,0 mio. kr. til 

initiativet.   

 

Deltagelse og frivillighed for alle 

Der er behov for at styrke udsatte gruppers deltagelsesmuligheder i samfundet og sikre en målrettet udvikling 

og understøttelse af en frivillig social indsats, herunder samspillet mellem den frivillige verden og den of-

fentlige sektor. Satspuljepartierne er enige om at afsætte 32,5 mio. kr. over fire år.  

 

Rådet for Socialt Udsatte 

Satspuljepartierne er enige om at forlænge Rådet for Socialt Udsattes udviklings- og aktivitetsbevilling, som 

gør det muligt for Rådet af egen drift at iværksætte forskning, analyser, undersøgelser og øvrige aktiviteter, 

der bidrager til Rådets arbejde. Der afsættes 4,0 mio. kr. over to år.  

 

Afsavnsundersøgelser 

Satspuljepartierne er enige om at afsætte 2,5 mio. kr. i 2015 til at gennemføre afsavnsundersøgelser, der be-

skriver levevilkårene hos børn og voksne, som falder under fattigdomsgrænsen. Afsavnsundersøgelserne skal 

medvirke til at indkredse den gruppe af mennesker i økonomisk fattigdom, som oplever alvorlige materielle 

og sociale afsavn som konsekvens af få økonomiske ressourcer.  
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Magtanvendelse i plejefamilier 

Der er nedsat et udvalg, som ser på magtanvendelse på anbringelsessteder herunder plejefamilier. Satspulje-

partierne er enige om at drøfte udvalgets betænkning, når denne foreligger.  

 

Analyse og praksisnær forskningspulje på socialområdet 

Den sociale indsats over for udsatte børn, unge og familier, over for mennesker med funktionsnedsættelse og 

med særlige sociale problemer skal bygge på viden om, hvad der virker bedst. Satspuljepartierne er derfor 

enige om at afsætte 6,0 mio. kr. over to år til en analyse med henblik på at sikre et bedre vidensgrundlag for 

udvikling af benchmarking på det sociale område. Samtidig udbydes der en pulje til praksisnær forskning 

med henblik på yderligere at forbedre vidensgrundlaget på det sociale område. 

 

Efterskoleforeningens stipendieordning 

Formålet med Efterskoleforeningens stipendieordning er at sikre bedre overgange mellem grundskole og 

ungdomsuddannelse for flygtninge- og indvandrerunge fra ressourcesvage familier. Satspuljepartierne er 

enige om at afsætte 11,1 mio. kr. til formålet. 

 

Videreførelse af Projekt Anonym Stofmisbrugsbehandling 

Satspuljepartierne er enige om at afsætte 2,5 mio. kr. i 2015 til videreførelse af Projekt Anonym Stofmis-

brugsbehandling frem mod, at et nyt lovforslag om anonym stofmisbrugsbehandling forventes at træde i 

kraft.  

 

Forlængelse af midlertidig driftsstøtte til RoboBraille 

Satspuljepartierne er enige om at afsætte 1,6 mio. kr. i 2015 til midlertidig driftsstøtte til RoboBraille med 

henblik på, at RoboBraille får mulighed for at finde en varig organisatorisk og økonomisk forankring. 

 

Opfølgning på aftalen 

Den samlede aftale har til formål at styrke indsatsen på børne-, ligestillings-, integrations- og socialområdet. 

En væsentlig forudsætning for dette er, at resultaterne fra enkelte initiativer opsamles og systematiseres med 

henblik på, at gode og effektfulde indsatser kan implementeres i praksis. Satspuljeordførerne vil forud for de 

årlige satspuljeforhandlinger blive orienteret om status for fremdriften af de enkelte projekter, ligesom der vil 

ske en ad hoc orientering af satspuljeordførerne, såfremt der sker væsentlige ændringer i de enkelte projekter.  

 


