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Social- og Indenrigsministeriet. København, den 31. marts 2020.

a. Social- og Indenrigsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at anvende 13,5 mio. kr. i
2020 til akut tilskud til en række konkrete organisationer målrettet udsatte børn mhp. at understøtte
ekstraordinære indsatser under COVID-19.

Udgiften i 2020 afholdes af den på finansloven opførte bevilling på § 15.71.08. Reserve til viderefø‐
relse af tidligere satspuljeprojekter (Reservationsbev.) på 25,0 mio. kr.

b. Den nuværende COVID-19-situation gør tiden for udsatte børn særlig svær. Flere organisationer på
børneområdet har givet udtryk for, at udsatte børn og deres familier oplever er stort pres som følge af
situationen, bl.a. som følge af et øget pres på hjemmefronten grundet en ændret hverdag, økonomiske
eller psykiske udfordringer mv. Samtidig har de ikke mulighed for at anvende samme fysiske kontakt
og tilbud, som de plejer. Der er derfor et akut behov for at yde ekstra hjælp og støtte.

Det indebærer, at organisationerne står over for kapacitetsudfordringer, da organisationerne er nød‐
saget til at ændre nogle af deres tilbud eller oplever større efterspørgsel. Ved direkte støtte til
dækning af organisationernes udgifter, kan organisationerne intensivere eller udvide eksisterende
kapacitet og indsatser eller igangsætte nye tiltag – inden for organisationens formål – i relation til
denne COVID-19-situation, som organisationerne ikke har stået i før. Midlerne kan bl.a. anvendes
til at sikre, at organisationerne kan tilbyde rådgivning fx pr. telefon eller sociale medier, opsøgende
arbejde, indsatser ude i familierne, praktisk hjælp eller hjælp til mad til de mest udsatte familier. Un‐
derstøttelse af organisationerne er særlig vigtig, hvis udsatte børn og deres familier skal komme
igennem en særlig og for dem svær tid.

Der er på finansloven for 2020 ikke bevillingsmæssig hjemmel til at afholde direkte tilskud til orga‐
nisationer på § 15.71.08. Reserve til videreførelse af tidligere satspuljeprojekter, hvor det fremgår af
anmærkningsteksten, at midlerne er afsat som en ramme til udmøntning i 2020 til videreførelse af
driftstilskud til civilsamfundsorganisationer, der yder en social indsats i bred forstand. Bevillingen
på § 15.71.08. Reserve til videreførelse af tidligere satspuljeprojekter er afsat med Aftale om finans‐
loven for 2020.
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Midlerne til akut tilskud til indsatser for udsatte børn og deres familier udmøntes som direkte
tilskud til konkrete organisationer, jf. tabel 1. Partierne bag Aftale om finansloven for 2020 har
tilsluttet sig fordelingen. Med aktstykket udmøntes 13,5 mio. kr. af reserven, som i alt udgør 25 mio.
kr. De resterende 11,5 mio. kr. af bevillingen på § 15.71.08. Reserve til videreførelse af tidligere
satspuljeprojekter er endnu ikke udmøntet.

Tabel 1. Modtagere af midlertidigt tilskud
Mio. kr. (2020-pl) 2020
Red Barnet 2,0
TUBA 0,5
Børns Vilkår 0,5
KFUM 2,0
Dansk Røde Kors 2,0
Blå Kors 2,0
Mødrehjælpen 2,0
Psykiatrifonden 0,5
Kirkens Korshær 2,0
I alt 13,5

Der anmodes endvidere om, at tilskuddene kan forudbetales, jf. Budgetvejledningens pkt.
2.2.13. Forudbetaling.

Tilskuddene administreres af Socialstyrelsen.

c. Aktstykket forelægges Finansudvalget på nuværende tidspunkt, da der under COVID-19-situationen
er akut behov for at understøtte ekstraordinære indsatser for udsatte børn og deres familier, der
oplever tiden særlig svær.

e. Under henvisning til ovenstående anmodes om tilslutning til at anvende 13,5 mio. kr. i 2020 til akut
understøttelse af organisationer målrettet udsatte børn, der aktuelt oplever kapacitetsudfordringer
under COVID-19. Midlerne udmøntes som direkte tilskud til Red Barnet (2,0 mio. kr.), TUBA (0,5
mio. kr.), Børns Vilkår (0,5 mio. kr.), KFUM (2,0 mio. kr.), Dansk Røde Kors (2,0 mio. kr.), Blå Kors
(2,0 mio. kr.), Mødrehjælpen (2,0 mio. kr.), Psykiatrifonden (0,5 mio. kr.) og Kirkens Korshær (2,0
mio. kr.).

Udgiften i 2020 på 13,5 mio. kr. afholdes af den på finansloven opførte bevilling på § 15.71.08. Re‐
serve til videreførelse af tidligere satspuljeprojekter (Reservationsbev.) på 25,0 mio. kr.
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f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 31. marts 2020

Astrid Krag

/ Ditte Rex

Til Finansudvalget.

Tiltrådt af Finansudvalget den 02-04-2020.
Venstres medlemmer af udvalget støtter aktstykket, men Venstre er skeptisk i forhold til finansieringen, særligt
henset til aktstykke 123, hvor finansministeren har fået hjemmel at finansiere ekstra udgifter i forbindelse med
corona-krisen.
Dansk Folkepartis medlem af udvalget bemærker, at det er vigtigt at sikre, at udbetalinger efter ordningen sker på
de korrekte vilkår.
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