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Finansministeren Til satspuljepartierne (V, S, DF, SF, K, RV og NA) 

 

20. december 2007 
J.nr. 030-54 

Vedr. satspuljebevillinger, der udløber i 2007  

Satspuljen for 2008 udmøntes som bekendt først i forbindelse med vedtagelse af 
finansloven for 2008. En række satspulje-bevillinger udløber imidlertid ved årets 
udgang, hvilket kan betyde, at en række projekter og lovbundne bevillinger fra 
starten af 2008 kan stå med et bevillingsmæssigt problem.  

De satspulje-relevante ministerier er blevet bedt om at foretage en gennemgang af 
de satspuljebevillinger på deres respektive område, som udløber ved årets udgang, 
og hvor der frem til finanslovens vedtagelse kan være et bevillingsmæssigt pro-
blem i forhold til at fortsætte driften af projektet.  

I tabel 1 ses en samlet liste over de projekter og lovbundne bevillinger, som mini-
sterierne har angivet. Af tabellen fremgår, at der er tale om bevillinger på i alt 
106,2 mio. kr. på årsbasis svarende til 26,5 mio. kr. pr. kvartal. Ministeriernes til-
bagemeldinger er vedlagt som bilag.  

De anførte ministerier vil søge Finansudvalgets tilslutning til, at der, via et akt-
stykke, kan afholdes en bevilling på 26,5 mio. kr., således at de i tabel 1 anførte 
satspuljebevillinger kan videreføres i 1. kvartal af 2008 frem mod udmøntningen 
af satspuljen. Det er aftalt, at aktstykket forelægges af velfærdsministeren på først-
kommende møde i Finansudvalget.  

Bevillingen afholdes indenfor de udmeldte forhandlingsrammer for satspuljen 
2008, således at udmøntningen af rammerne, hvortil bevillingerne henhører, redu-
ceres tilsvarende.  

Udbetaling af satspuljemidler for første kvartal af 2008 indebærer ikke, at projek-
tet er garanteret satspuljebevilling for den resterende del af 2008. Der vil blive 
orienteret herom ved udbetaling af midlerne.  

Såfremt jeg ikke inden d. 28. december har modtaget bemærkninger, vil jeg gå ud 
fra, at der i satspuljepartierne er tilslutning til fremgangsmåden.  

Med venlig hilsen 

 
Lars Løkke Rasmussen 

Finansudvalget (2. samling)
Aktstk. 90 - § 15 Bilag 1 
Offentligt            
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Tabel 1 

Ministerium Bevilling Beløb, helårs 
(2007) / første 
kvartal 

Beskæftigelsesministeriet Tilskud til psykisk syge unge med diagno-
sen bordeline  

8,0 2,0 

Beskæftigelsesministeriet Dagpenge ved pasning af alvorligt sygt 
barn  

3,7 0,925 

Beskæftigelsesministeriet Befordringsrabat for modtagere af efterløn 
og fleksydelse  

13,0 3,25 

Beskæftigelsesministeriet Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats  2,7 0,675 

Beskæftigelsesministeriet TV-Glad Fagskole 1,5  0,375 

Ministeriet for Sundhed 
og Forebyggelse 

Pulje til initiativer til forebyggelse af uøn-
sket graviditet m.v. 

2,3 0,575 

Ministeriet for Sundhed 
og Forebyggelse 

Pulje til styrkelse af den sociale og sund-
hedsfaglige indsats på alkoholområdet 
(vedr. de private behandlingsinstitutioner).  

32,7 8,175  

Velfærdsministeriet Hjemløsehuset 2,5 0,625 

Velfærdsministeriet Natcaféen  3,5 0,875 

Velfærdsministeriet Døgnbehandlingscentret Shalom 0,5 0,125 

Velfærdsministeriet Bisidderordningen ved Omsorgsorganisati-
onernes Samråd 

0,8 0,2 

Velfærdsministeriet Videnscenter på ældreområdet 1,4 0,350 

Velfærdsministeriet Red Barnets aktivitet om indsats mod 
børnepornografi 

1,5 0,375 

Velfærdsministeriet Mødrehjælpens tilbud til børn og kvinder 
fra voldsramte familier 

3,4 0,85 

Velfærdsministeriet LOS’s projekt om akkreditering 1 0,25 

Velfærdsministeriet Projekt Cyberhus - Ungdommens Vel  0,5 0,125 

Velfærdsministeriet Dansk Blindesamfunds Konsulentordning  4,1 1,0 

Velfærdsministeriet Uddannelsespuljen for frivillige  9,6 2,4 

Ministeriet for indvandre-
re, flygtninge og integrati-
on 

Boruplund 2,5 0,625 

Ministeriet for indvandre-
re, flygtninge og integrati-
on 

Dansk Handicap Forbund 1,0 0,25 

Justitsministeriet Alkoholmisbrugsbehandling i fængslerne 4,0 1,0 

Justitsministeriet Projekt Menneske, stofmisbrugsbehandling 
for kvinder 

6,0 1,5 

I alt   106,2 26,5 

 
 


