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Folketingets Social- og Indenrigsudvalg 

Folketingets Social- og Indenrigsudvalg har d. 8. januar 2020 stillet følgende spørgs-

mål nr. 215 (alm. del) til social- og indenrigsministeren, som hermed besvares. 

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Alex Vanopslagh (LA). 

Spørgsmål nr. 215: 

”Vil ministeren redegøre for, hvorfor Socialstyrelsen har igangsat projektet ”Udvikling 
af forebyggende kommunale tilbud til psykisk sårbare unge”, som har samme mål-
gruppe, formål og økonomi som det private initiativ ”Headspace”, samt hvilke kompe-
tencer og/eller værktøjer Socialstyrelsen har inden for dette felt, der kvalificerer dem 

til at få satspuljemidler, som organisationen Headspace ikke har i forvejen, og er det 

realistisk, at de to projekter ikke går i vejen for hinanden?” 

Svar: 

Det omtalte projekt blev iværksat som en del af satspuljeaftalen på sundhedsområdet 

for 2019-2022, og der er således tale om en politisk aftale om udmøntningen af sats-

puljen, som blev indgået mellem partierne Venstre, Konservative, Liberal Alliance, 

Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk 

Folkeparti i november 2018. Aftaleteksten lød således:  

”På den baggrund afsættes der i perioden 2019-2022 i alt 50,3 mio. kr. til en pulje til 

styrkelse af den tidlige, forebyggende indsats i kommunerne for psykisk sårbare 

unge. Derudover afsættes der i alt 4,9 mio. kr. i 2019-2022 til ekstern evaluering og 

indledende screening af bl.a. udvalgte kommuners lovende indsatser og metoder 

målrettet psykisk sårbare unge. Endvidere afsættes der i alt 5,0 mio. kr. i 2019-2022 

til Socialstyrelsens implementeringsstøtte. Til Socialstyrelsen afsættes herudover 0,2 

mio. kr. i 2019, 0,1 mio. kr. i 2020, 0,1 mio. kr. i 2021 og 0,1 mio. kr. i 2022 til admi-

nistration jf. punkt 3.” 

Som en del af aftalen fik Socialstyrelsen således til opgave at udmønte initiativet og 

blev i overensstemmelse med den politiske aftale tildelt midler til at varetage imple-

menteringen og administrationen. 

Alle kommuner har haft mulighed for at ansøge om midlerne, uanset deres eksisteren-

de tilbud. Kommuner, der samarbejder med organisationen ’Headspace’, har også 

kunnet søge midlerne, og der kan indgås samarbejder med civilsamfundet om aktivite-

ter for målgruppen som en del af indsatsudviklingen. Det omtalte projekt adskiller sig 

i øvrigt fra ’Headspace’ ved at have en bredere målgruppe, en koordinerende opgave i 

forhold til kommunens øvrige tilbud samt i de samtale- og gruppeforløb, der tilbydes.  
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I øvrigt kan jeg oplyse, at partierne bag satspuljeaftalen på sundhedsområdet i samme 

aftale tildelte ”Headspace” i alt 57,5 mio. kr. i årene 2019-2022 til udbredelse af til-

buddet. 

 

Med venlig hilsen 

Astrid Krag 
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