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Holmens Kanal 22 

1060 København K 

Telefon 33 92 93 00 

sm@sm.dk 

www.socialministeriet.dk 

Folketingets Social-, 

Indenrigs- og Børneudvalg 

Folketingets Social-, Indenrigs- og Børneudvalg har d. 2. september 2018 stillet 

følgende spørgsmål nr. 585 (alm. del) til børne- og socialministeren, som hermed 

besvares. 

 

Spørgsmål nr. 585: 
”Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål: 
Vil ministeren i forlængelse af den tekniske gennemgang af FFL 19 den 30/8-18 
uddybe, hvilke satspuljeprojekter, der udløber i det kommende år, og hvor 
mange midler det drejer sig om?” 
 

Svar: 
Der er i besvarelsen af spørgsmålet taget afsæt i de satspuljeinitiativer, der 
udløber i 2018 og således ikke har bevilling på forslag til finanslov for 2019.  
 
En stor del af tilskudsordningerne på Børne- og Socialministeriets område 
finansieres af satspuljen. I tabel 1 fremgår de satspuljeinitiativer på børne- og 
socialområdet, hvis bevilling udløber i 2018, og som dermed ikke er opført på 
forslag til finansloven for 2019.  
 
Satspuljebevillingernes udløb er opgjort i de enkelte aftaleårs pris- og lønniveau. 
Det bemærkes, at der kan være satspuljeinitiativer, hvis projektperiode udløber 
i 2018, hvor satspuljebevillingen ophørte i tidligere år. Disse initiativer fremgår 
ikke af tabel 1.  
 
 

Tabel 1 

Satspuljeinitiativer med bevillingsudløb i 2018 på børne- og socialområdet 

Initiativ Aftaleår 
Konto på finansloven  

for 2018 

Bevilling i 2018 
(aftaleårets pl) 

Metodeprogram på stofmisbrugsområdet 2012 15.75.26.40 7,1 

Styrkelse af plejefamilieområdet – udviklingsinitiativer 2015 15.75.15.10, 15.11.30.50 2,9 

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

2015 15.75.06.10 37,3 

Styrket fagligt niveau blandt udsatte børn og unge i 
folkeskolen 

2015 
15.11.30.50, 15.13.20.31, 

(20.11.31.10, 20.89.04.29) 
6,7 

Styrket sprogindsats for 0-2 årige i dagtilbud 2015 15.25.05.10 2,7 

Styrket overgang til skole for udsatte børn i dagtilbud 2015 15.11.30.50, 15.25.05.10 1,9 
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Midlertidige overgangsboliger til unge hjemløse og 
akutte overnatningstilbud 

2015 15.11.30.50, 15.75.21.46 1,4 

Et liv uden vold – Fokus på overgang fra krisecenter til 
selvstændig tilværelse 

2015 15.11.30.50, 15.75.03.11 1,6 

Styrket indsats til forebyggelse af vold på botilbud 2015 
15.11.30.50, 15.75.14.10, 

15.75.14.11 
1,7 

Bedre hjælp til unge og voksne med ADHD – centrale 
initiativer 

2015 15.11.30.50, 15.13.23.16 1,8 

Deltagelse og frivillighed for alle 2015 
15.11.30.50, 15.13.07.10, 

15.13.28.62 
1,3 

Konflikthåndtering som forebyggelse – når forældre 
skilles 

2015 15.11.34.20, 15.12.01.50 14,2 

Understøttelse af frivillighedsområdet 2016 

15.11.30.51, 15.13.04.10, 

15.13.28.90, 15.75.73.80, 

(14.69.14.30) 

15,2 

Styrket indsats til beskyttelse af børn mod seksuelle 
overgreb med særligt fokus på indsatsen for børn i 
dagtilbud 

2016 15.11.30.51 2,0 

Hanne Mariehjemmet 2016 15.11.25.10, 15.75.26.76 6,7 

Videreførelse af BPA-rådgivning 2017 15.13.23.10 1,2 

Forankringsstøtte til indsatser i frivillige organisationer 
– Forankringsstøtten til Red Barnets projekt: ” Jeg er, 
jeg har, jeg kan – udvikling af socialt udsatte børns 
redskaber til at mestre eget liv” 

2017 15.75.74.64 0,8 

Forankringsstøtte til indsatser i frivillige organisationer 
– Forankringsstøtte til Symfoniens projekt:” Tidlig 
opsporing og indsats hos børn og unge med en 
spiseforstyrrelse – Koordinerende Mobilt Team” 

2017 15.75.74.64 0,6 

Handlingsplan til bekæmpelse af hjemløshed – Støtte 
til nødovernatning 

2018 15.75.21.20 4,0 

Støtte til julehjælp 2018 15.75.78.10 4,0 

Støtte til sommerferiehjælp 2018 15.75.10.72 5,0 

Udviklingsstøtte til frivillige organisationer mv. 2018 15.75.75.15 10,0 
 

Kilde: Finansloven for 2018 samt aftaler om udmøntningen af satspuljen på socialområdet. 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

Mai Mercado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Spørgsmål nr. 585:
	Svar:

