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Folketingets Social-, Indenrigs- og Børneudvalg 
 
 

 
Folketingets Social-, Indenrigs- og Børneudvalg har d. 14. november 2017 stillet føl-
gende spørgsmål nr. 73 (alm. del) til børne- og socialministeren, som hermed besva-
res. 
 
 
Spørgsmål nr. 73: 

”Ministeren bedes oplyse, hvilke projekter på satspuljen, hvis bevilling udløber i 2017, 
og som ikke har fået forlænget deres bevilling, samt hvilke projekter, der har fået fast 
bevilling på finansloven, og hvilke projekter der er overgået til kommunerne. 
 
Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Pernille Skipper (EL).” 
 
Svar: 

Med de årlige aftaler om udmøntning af satspuljen afsættes der midler til en række 
initiativer, som udmøntes på forskellig vis afhængigt af initiativets indhold og formål. 
Udmøntning sker eksempelvis som ansøgningspuljer, driftstilskud til navngivne orga-
nisationer og udgifter til lovgivning. I besvarelsen af spørgsmålet medtages de konkre-
te satspuljeinitiativer, der har bevillingsudløb i 2017. 
Besvarelsen afgrænses til at omfatte de centralt aftalte initiativer, som fremgår af de 
endelige satspuljeaftaler. Ligeledes afgrænses besvarelsen til alene at omfatte sats-
puljeinitiativer under Børne- og Socialministeriets område, hvor initiativets bevilling 
fremgår af finanslovens paragraf 15. Endeligt besvares spørgsmålet i regi af aftale om 
udmøntning af satspuljen på børne- og socialområdet for 2018 (herefter satspuljeafta-
len for 2018).    
 
Satspuljeinitiativer, hvis bevilling udløber i 2017, og som ikke har fået bevilling med 
satspuljeaftalen for 2018  

I tabel 1 oplistes de satspuljeinitiativer med bevillingsudløb i 2017, hvor der ikke med 
satspuljeaftalen for 2018 er indgået aftale om at afsætte yderligere bevilling. Det be-
mærkes, at der til satspuljefinansierede initiativer på Børne- og Socialministeriets om-
råde ofte afsættes en midlertidig bevilling, idet der er tale om afgrænsede afprøvnings- 
og udviklingsprojekter med eksempelvis det formål at udvikle virksomme metoder i 
den sociale indsats. Ligeledes bemærkes det, at projektperioden i nogle tilfælde for 
initiativer i tabel 1 kan løbe længere end bevillingen. Tilskudsmodtagere fra en ansøg-
ningspulje, hvor den sidste bevilling står på finansloven for 2017, kan eksempelvis 
godt have en flerårig projektperiode, der ikke nødvendigvis ophører med udgangen af 
2017. 
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Tabel 1 

Satspuljeinitiativer med bevillingsudløb i 2017, hvor der ikke er afsat yderligere bevilling med 

satspuljeaftalen for 2018 

Initiativ Finanslovskonto 
 Bevilling i 2017  

Mio. kr. (aftaleårets 
pl) 

Aftalt med satspuljeaftalen for 2014 

En hurtig og sammenhængende indsats – Udbredelse af sociale 
akuttilbud 

15.74.10.40 
 

21,0 

Brugere og pårørende som en ressource i indsatsen – Forsøg 
med ansættelse af medarbejdere, brug af frivillige, brug af mento-
rer med brugerbaggrund 

15.74.10.80 
 

9,0 

Brugere og pårørende som en ressource i indsatsen – Koncept 
for systematisk inddragelse af pårørende 

15.74.10.90 
 

2,0 

Høj kvalitet forudsætter mere viden – Dokumenterede metoder i 
bostøtteindsatsen 

15.74.10.50 
 

7,0 

Mindre tvang og magtanvendelse – Forebyggelse af magtanven-
delse på botilbud 

15.74.10.60 
 

1,0 

Helhed og sammenhæng på handicapområdet – ’Frivillig faglig-
hed’ – Styrkelse af den frivillige indsats på handicapområdet 

15.13.26.20 
 

2,6 

Helhed og sammenhæng på handicapområdet – Mestringsstøtte 
til familier med handicappede børn 

15.13.26.60 
 

13,5 

Helhed og sammenhæng på handicapområdet – Pilotprojekt om 
indsatser i botilbud for udviklingshæmmede 

15.13.26.70 
 

4,4 

En styrket indsats mod hjemløshed – en ny Hjemløsestrategi – 
Forebyggende og tidlig indsats til unge 

15.75.21.30 
 

13,9 

Aftalt med satspuljeaftalen for 2015 

Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap 
15.13.23.25 
15.11.30.50 

 
15,2 

Mestringsstøtte til familier med udadreagerende børn, herunder 
børn med ADHD 

15.13.23.30 
15.11.30.50 

 
11,5 

Aftalt med satspuljeaftalen for 2016 

Fortsat støtte til udvikling af sociale teknologier 15.64.12.10  1,5 

Rådgivningstilbud til psykisk sårbare unge 15.74.16.10  10,0 

Opfølgende samtaler til tidligere anbragte unge 15.75.49.10  3,2 

Forankringsstøtte til Den Sociale Retshjælps projekt ”Fængsels-
rejseholdet" 

15.75.74.80 
 

1,0 

Forankringsstøtte til Landsforeningen Talentspejdernes projekt: 
”Talentspejderne” 15.75.74.81 

 
0,3 

Forankringsstøtte til Røde Kors Hovedstadens projekt ”Terminal 1” 15.75.74.82 
 

0,7 

Aftalt med satspuljeaftalen for 2017 

Ambulante behandlingstilbud til personer udsat for vold i nære relati-
oner 

15.73.03.30 
15.11.30.52 

 
16,1 

Indsats på prostitutionsområdet 15.75.12.10  7,0 

 
Kilde: Satspuljeaftaler på Børne- og Socialministeriets område og Finansloven fsva. finanslovskonto. 

 

 

Satspuljeinitiativer, hvis bevilling udløber i 2017, og som har fået bevilling videreført 
med satspuljeaftalen for 2018  

I tabel 2 oplistes de satspuljeinitiativer under Børne- og Socialministeriets område 
med bevillingsudløb i 2017, hvor der med satspuljeaftalen for 2018 er afsat yderligere 
bevilling. Initiativets videreførelse kan afvige fra det tidligere satspuljeinitiativ i både 
form og finanslovsbevilling.  
 
 




