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Folketingets Social- og Indenrigsudvalg 

Christiansborg 

23. oktober 2020 

Svar på Social- og Indenrigsudvalgets spørgsmål nr. 775 (Alm. 

del) af 29. september stillet efter ønske fra Marie Bjerre (V)  

Spørgsmål 

Vil ministeren oversende en tabel over satspuljeinitiativer, hvis bevilling udløber 

med udgangen af 2020? Vil ministeren opgøre det med angivelse af paragraf, initi-

ativtitel, i hvilket ministerium initiativet er forankret, og hvad bevillingen er i 2020. 

Herudover bedes ministeren oversende et bilag med de enkelte initiativers respek-

tive indehold. 

Svar 

Med Aftale om ny regulering af folkepensionen og indførelse af obligatorisk op-

sparing for overførselsmodtagere af 30. november 2018 blev den tidligere regering 

(VLAK) og Dansk Folkeparti enige om at opsige forliget om satspuljen. De øvrige 

partier fra det daværende satspuljeforlig har efterfølgende tilsluttet sig aftalen. 

Det fremgår af aftalen, at: ”Ovenstående indebærer, at den aktuelle satspuljeforligsbinding 
på eksisterende satspuljebevillinger ophører. Som følge heraf – og for at forenkle den nuværende 

omfattende administration af satspuljen – føres der ikke særskilt, løbende status for de eksiste-

rende over 700 satspuljeprojekter.” 

Eftersom der ikke længere føres særskilt, løbende status for de tidligere satspulje-

projekter, foreligger der ikke en opdateret oversigt over udløb af tidligere satspul-

jebevillinger. 

I forlængelse af Aftale om udmøntning af satspuljen for 2019 blev der imidlertid 

udarbejdet en projektoversigt, som afspejler indbudgetteringen af projekter i sats-

puljen på finansloven for 2019.   

Der er med udgangspunkt i projektoversigten for 2019 udarbejdet en oversigt 

over bevillinger afsat i regi af den tidligere satspuljeordning, som udløber i 2020. 

Et udløb i 2020 betyder, at der er bevilling til initiativet eller delinitiativet i finans-

året 2020, men at bevillingen ophører med udgangen af 2020.  

Social- og Indenrigsudvalget 2019-20
SOU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 775 

Offentligt
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Oversigten fremgår af bilag 1. Til udarbejdelse af oversigten er der indhentet bi-

drag fra relevante ministerier. 

Oversigten tager udgangspunkt i indbudgetteringen af tidligere satspuljeprojekter 

på Finansloven for 2019. Der er således ikke i oversigten taget højde for eventu-

elle flyt af bevillinger ifm. ressortdeling. 

Oversigten tager desuden ikke højde for, om tidligere satspuljebevillinger er om-

prioriteret som en del af aftaler indgået siden finanslovsaftalen for 2019. Ligeledes 

tager oversigten ikke højde for, om bevillinger er videreført i senere aftaler eller 

foreslået videreført som en del af finanslovsforslaget for 2021.  

Det bemærkes, at en række satspuljeprojekter kan være målrettet udviklingen af 

nye faglige metoder, tilvejebringelse af vidensgrundlag eller etablerings- og foran-

kringsstøtte af forskellige indsatser. Disse projekter har en midlertidig karakter, og 

vil som hovedregel ikke have behov for yderligere bevilling efter udløb. 

Endelig bemærkes det, at beløb som udgangspunkt er opgjort i 2019-pl. For nogle 

ministerområder og projekter er det forbundet med en uforholdsmæssig admini-

strativ byrde at validere det eksakte beløb i 2019-pl. Det kan f.eks. skyldes, at pro-

jektet indgår på finanslovskonti med flere særskilt satspuljebevillinger eller sam-

men med bevillinger afsat uden for den tidligere satspuljeordning. For nogle pro-

jekter vil der således kunne være en uoverensstemmelse mellem beløbsangivelsen i 

oversigten og indbudgetteringen på finansloven. Denne opgørelsesmetode er valgt 

af hensyn til at kunne opgøre omfanget af udløb hurtigst muligt. Det er indbud-

getteringen på finansloven, der er gældende for bevillingens størrelse. 

 

Med venlig hilsen 

 

Nicolai Wammen 

Finansminister 
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Bilag 1 

 

Tabel 1 

Udløb af tidligere satspuljeprojekter i 2020  

 

Nr. Initiativtitel 
Bevilling i udløbsår 

(mio. kr)* 
Initiativbeskrivelse 

    

Initiativer med udløb i 2020 357,9  

    

 § 6    4,0   

1 Fremme af fædres brug af orlov   1,1  

Bevillingen er afsat til gennemførelse af en 
kampagne, der skal sætte fokus på fædres 
orlov, herunder hvordan virksomheder, or-
ganisationer, kollegaer mv. kan være med 
til at fremme at en mere ligelig fordeling af 
orlov. 
 

2 
Mobilisering af opgør med undertrykkelse 
og negativ social kontrol  

 2,5  

Bevillingen er afsat til gennemførelse af en 
oplysnings- og debatkampagne målrettet 
etniske minoritetskvinder og -mænd med 
fokus på rettigheder og ligestilling. 
 

3 National enhed mod vold i nære relationer   0,2  

Bevillingen er afsat til udvikling, administra-
tion og projektstyring mv. af den nationale 
enhed mod vold i nære relationer. 
  

4 Styrket indsats mod menneskehandel   0,2  

Bevillingen er afsat til indsatser, som skal 
bekæmpe menneskehandel og medvirke til, 
at bagmænd retsforfølges og straffes. En 
informationsindsats, der er rettet mod bl.a. 
mulige ofre for menneskehandel, og 
NGO’er skal øge fokus på retsforfølgelse af 
bagmænd. Desuden iværksættes en styrket 
opsøgende indsats rettet mod mulige min-
dreårige ofre for menneskehandel i asylsy-
stemet i regi af Røde Kors, og det opsø-
gende arbejde over for potentielle ofre for 
menneskehandel i Region Syddanmark 
styrkes i regi af Pro Vest. 
 

    

 § 7   5,1   

5 Socialt frikort  5,1  

Der er afsat midler til en forsøgsordning 
med et socialt frikort til borgere med sær-
lige sociale problemer. Til dækning af umid-
delbart skattemæssigt mindreprovenu er af-
sat en ramme på i alt 10 mio. kr. på § 38. 
Skatter og afgifter.  
 

    

 § 14   29,9   

6 
Bedre hjælp til ofre for æresrelaterede kon-
flikter og negativ social kontrol - styrket exit-
foranstaltninger  

 3,5  

Initiativet skal bidrage til, at unge og voksne 
udsat for æresrelaterede konflikter får så 
ukompliceret en overgang fra ophold på et 
sikkert botilbud til en selvstændig tilværelse 
i egen bolig. Det omfatter bl.a. støtte til 
etablering af udslusningsboliger og støtte-
foranstaltninger i forbindelse med udslus-
ningsforløb. 
 

7 
Bekæmpelse af ekstremistisk propaganda 
og forebyggelse af online radikalisering  

 1,7  

Initiativet skal svække ekstremisters appel 
og tiltrækningskraft på nettet ved i samar-
bejde med uddannelsesinstitutioner og civil-
samfundsaktører at ruste børn og unge til 
at forholde sig kritisk over for propaganda 
og manipulation. 
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Tabel 1 

Udløb af tidligere satspuljeprojekter i 2020  

 

Nr. Initiativtitel 
Bevilling i udløbsår 

(mio. kr)* 
Initiativbeskrivelse 

8 
Driftstilskud til Kirkernes Integrationstjene-
ste  

 3,2  

Kirkernes Integrations Tjeneste (KIT) mod-
tager en årlig driftsbevilling til det frivillige 
integrationsarbejde. Satspuljepartierne er 
enige om, at KIT's driftsbevilling videreføres 
i 2020 med henblik på fortsat at styrke og 
udvikle KIT's frivillige integrationsarbejde. 
Videreførelsen giver KIT mulighed for at 
fortsætte de igangsatte aktiviteter samt 
iværksættelsen af nye initiativer med hen-
blik på at styrke flygtninge og familiesam-
menførtes aktive deltagelse i samfundet 
gennem uddannelse og arbejdsliv, engage-
ment i foreninger og opbygning af sociale 
kompetencer. 
 

9 
Etablering af Nationalt Videnscenter for Fo-
rebyggelse af Ekstremisme og Radikalise-
ring  

 9,4  

Formålet med initiativet er at styrke den 
danske forebyggelsesindsats med en syn-
lig, fælles koordinerende indgang, hvor 
kommuner og relevante fagfolk hurtigt kan 
få vejledning og viden om konkrete handle-
muligheder. 
 

10 
Mobilisering af opgør med undertrykkelse 
og negativ social kontrol  

 2,0  

Med indsatsen skal der sætte ind med op-
lysning og holdningsbearbejdende tiltag i 
forhold til undertrykkende normer og hand-
linger. Blandt andet ved at skabe dialog og 
debat om kønsroller, traditioner, rettighe-
der, ligestilling, ungdomsliv mv. med hen-
blik på at nedbryde kønsdiskriminerende og 
undertrykkende tendenser i særligt isole-
rede miljøer, bl.a. i samarbejde med organi-
sationer og aktører i civilsamfundet. Der 
skal endvidere gennemføres en oplysnings- 
og debatkampagne målrettet etniske mino-
ritetskvinder og -mænd med fokus på ret-
tigheder og ligestilling. 
 

11 
Styrket forebyggelse med fokus på opgør 
med berøringsangsten  

 3,8  

Initiativet skal styrke fagfolks kompetencer i 
forhold til at spotte børn, unge og voksne 
udsat for æresrelaterede konflikter og ne-
gativ social kontrol i bl.a. muslimske mil-
jøer. 
 

12 
Styrket kommunal indsats til forebyggelse 
af ekstremisme og radikalisering  

 3,0  

Med initiativet styrkes den lokale indsats 
baseret på et stærkere tværsektorielt sam-
arbejde, ligesom kommunernes kompeten-
cer til at håndtere radikalisering styrkes. 
 

13 
Systematisk videns- og dokumentationsind-
sats  

 3,3  

Initiativet skal bidrage til at øge viden om 
målgruppen og om æresrelaterede konflik-
ter med henblik på at målrette og kvalificere 
kommende indsatser. Der skal blandt andet 
gennemføres en undersøgelse af opfattel-
ser af ligestilling og kønsroller særligt 
blandt etniske minoritetsmænd. 
 

    

 § 151   142,9   

14 
Dansk database om børns udvikling og triv-
sel (SPOR) 

 2,2  

Formålet er at etablere en database om 
børns udvikling og trivsel (BUT) med hen-
blik på at styrke arbejdet med effektmålin-
ger af sociale indsatser rettet mod børn og 
unge i Danmark. 
 

15 Driftsstøtte af Ventilen**   1,0  

Formålet er at sikre den fortsatte drift af 
Ventilens aktiviteter, således at Ventilen 
fortsat kan arbejde med at nedbringe en-
somheden blandt unge. 
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Tabel 1 

Udløb af tidligere satspuljeprojekter i 2020  

 

Nr. Initiativtitel 
Bevilling i udløbsår 

(mio. kr)* 
Initiativbeskrivelse 

16 Driftsstøtte til Peer-Netværket Danmark**   1,5  

Formålet er at sikre fortsat udvikling, foran-
kring og national organisering af PeerNet-
værket Danmark med henblik på at støtte 
psykisk sårbare borgere i et peer perspektiv 
samt understøtte udviklingen af en reco-
very-orienteret praksis ved brug af peer-
støtte-medarbejdere. 
 

17 
Driftstilskud til eksisterende indsatser – 
Cafe Exit**  

 3,0  

Formålet er at give en midlertidig drifts-
støtte til Café Exit med henblik på at opret-
holde foreningens aktiviteter over for nuvæ-
rende og tidligere indsatte. 
 

18 
Driftstilskud til eksisterende indsatser – Ga-
dejuristen**  

 5,0  

Formålet er at sikre den fortsatte drift og 
udbredelse af Gadejuristens aktiviteter, så-
ledes at organisationen fortsat kan oplyse 
om rettigheder, yde retshjælp og rådgive 
flere socialt udsatte borgere med stofmis-
brugsproblemer. 
 

19 
Driftstilskud til eksisterende indsatser – Til-
skud til Københavns Kommunes indsats for 
hjemløse  

 5,0  

Formålet er at sikre, at Københavns Kom-
mune i en fireårig periode modtager tilskud 
til deres indsats for hjemløse borgere på § 
110 boformer (herberger og forsorgshjem), 
i skæve boliger og i form af bostøtte. 

20 

Effektiv støtte til udsatte grønlændere, her-
under udsatte børn og unge i Grønland – 
Initiativ om støtte til udsatte grønlændere i 
Danmark  

 2,2  

    
Formålet er at give effektiv støtte til udsatte 
grønlændere i Danmark, 

21 

Effektiv støtte til udsatte grønlændere, her-
under udsatte børn og unge i Grønland – 
Initiativ om understøttelse af det grønland-
ske selvstyre på området for socialt udsatte 
børn og unge i Grønland** 

 2,5  

Formålet er at understøtte selvstyrets ind-
sats over for udsatte børn og unge i Grøn-
land. 

22 

En styrket indsats mod hjemløshed – En ny 
Hjemløsestrategi – National medfinansie-
ring af EU fond om hjælp til de socialt dår-
ligst stillede, herunder hjemløse  

 0,6  

Medfinansiering af EU fond om hjælp til de 
socialt dårligst stillede i Danmark, herunder 
hjemløse. 

23 
International adoptionsformidling – Drifts-
støtte til DIA  

 1,8  

Formålet er at understøtte international 
adoptionsformidling gennem DIA, mens det 
undersøges, hvordan der kan skabes en 
bæredygtig struktur for formidlingsopgaven. 
 

24 
Mere kvalitet i plejefamilier – En bedre op-
vækst for det anbragte barn – Evaluering  

 1,0  

Formålet er at evaluere initiativet ”Mere 
kvalitet i plejefamilier – en bedre opvækst 
for det anbragte barn.” 
 

25 
Opfølgning på revision af magtanvendel-
sesreglerne – Målrettede formidlingsaktivi-
teter  

 1,0  

Formålet er at styrke viden på området 
blandt borgere, pårørende og professio-
nelle. Formidlingsaktiviteterne vil tage 
højde for, at størstedelen af regelsættet er 
fælles for handicap- og demensområdet, 
men vil også tydeligt formidle de forskelle, 
der er mellem de to områder. 
 

26 

Ro og stabilitet for udsatte børn og unge – 
Retningslinjer for at vurdere forældrekom-
petencer og barnets tilknytning til fx plejefa-
milie  

 1,3  

Formålet er at sikre, at kommunerne får 
bedre redskaber til at vurdere, om foræl-
drene er i stand til at varetage omsorgen for 
barnet, samt til at vurdere barnets tilknyt-
ning til en plejefamilie eller familie og øvrige 
netværk. Redskaberne skal desuden sikre, 
at undersøgelserne gennemføres så skån-
somt som muligt for barnet og familien un-
der hensyn til barnets bedste.  
 

27 Rådet for Socialt Udsatte**   2,8  

Formålet med udviklings- og aktivitetsbevil-
lingen er at understøtte Rådet for Socialt 
Udsattes rolle som talerør for udsatte grup-
per i samfundet. 
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Tabel 1 

Udløb af tidligere satspuljeprojekter i 2020  

 

Nr. Initiativtitel 
Bevilling i udløbsår 

(mio. kr)* 
Initiativbeskrivelse 

28 
Samlet indsats mod vold i nære relationer – 
National enhed mod vold i nære relationer 
– Støtte til Lev Uden Vold 

 9,7  
Formålet med initiativet er at etablere en 
national enhed mod vold i nære relationer. 

29 Socialt frikort   17,0  

Formået er give de mest udsatte borgere i 
samfundet bedre muligheder for at deltage i 
samfundets fællesskaber, bidrage og op-
leve værdi i hverdagen.  
 

30 
Styrket indsats særskilt til mænd med sen-
følger efter seksuelle overgreb i barndom-
men – Kvisten**  

 3,5  

Formålet med forslaget er at sikre, at der er 
målrettede og særskilte tilbud til mænd med 
senfølger efter seksuelle overgreb i barn-
dommen. 
 

31 
Styrket indsats til personer med senfølger 
efter seksuelle overgreb i barndommen og 
ungdommen – Driftsstøtte til senfølgecentre 

 21,4  

Formålet med initiativet er at håndtere den 
akutte problemstilling med ventetiden på de 
tre senfølgecentre samt sikre en fælles re-
gistrering af ventelister på centrene. 
 

32 
Udsatte og sårbare børn og unge – Adop-
tion med samtykke som vej til opvækst i 
trygge rammer  

 0,3  

Formålet er at udbrede kendskabet til adop-
tion som en vej til stabilitet og kontinuitet i 
et barneliv. Med forslaget er der fokus på at 
styrke sagsbehandlingen og rådgivningen i 
sager, hvor adoption med samtykke kan 
komme på tale gennem direkte dialog om 
konkrete sager, problemstillinger og udfor-
dringer. 
 

33 
Udsatte og sårbare børn og unge – FBU – 
ForældreLANDSforeningen**  

 2,0  

Formålet er at sikre rådgivning og støtte til 
forældre til børn og unge, der har behov for 
særlig støtte efter serviceloven. 
 

34 
Udsatte og sårbare børn og unge – Ramme 
til investering i virksomme indsatser for ud-
satte og sårbare børn og unge 

 36,4  

Formålet er at understøtte en virkningsfuld 
indsats over for udsatte og sårbare børn og 
unge. 
 

35 
Udsatte og sårbare børn og unge – Støtte 
til børn og unge ved erstatningssager 
(Børns Vilkår) 

 0,6  

Formålet er at sikre, at børn og unge kan få 
støtte i forbindelse med, at de fører, eller 
ønsker at føre, en erstatningssag mod de-
res kommune om behandlingen af deres 
børnesag. 
 

36 
Videreførelse af Bedre inklusion af nytil-
komne grønlændere i Danmark**  

 4,1  

Formålet er at videreføre støtten fra aftale 
om satspuljen for 2017 til inklusionsindsat-
sen for nytilkomne grønlændere i De Grøn-
landske Huse i hhv. Aalborg, Aarhus, Kø-
benhavn og Odense. 
 

37 
Udsatte og sårbare børn og unge - 
Headspace 

7,5 

Formålet er at yde driftsstøtte til 
Headspaces åbne rådgivningstilbud for 
unge i alderen 12-25 år samt yde støtte til 
åbning af nye centre. 
 

38 
Driftstilskud til eksisterende indsatser: 
Landsforeningen for Væresteder** 

0,5 

Formålet er at bidrage til LVS’ samlede 
økonomiske ramme for foreningens aktivi-
teter. 
 

39 
Indsatsteam til forebyggelse af vold på boti-
lbud og forsorgshjem 

6,8 

Formålet er at forankre de nationale ret-
ningslinjer (herunder også udviklede meto-
der til at forebygge vold og tvangsanven-
delse) til forebyggelse af vold på botilbud 
og forsorgshjem, der lanceres medio 2017, 
og sikre et systematisk fokus på voldsfore-
byggende arbejde. 
 

40 
Aftale om revision af servicelovens voksen-
bestemmelser – Evaluering af reglerne om 
tilkøb af socialpædagogisk bistand 

1,0 

Formålet med revisionen af servicelovens 
voksenbestemmelser er at tilpasse reg-
lerne, så de i højere grad end i dag skal 
hjælpe borgeren til positiv udvikling og 
hjælp til selvhjælp. 
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Tabel 1 

Udløb af tidligere satspuljeprojekter i 2020  

 

Nr. Initiativtitel 
Bevilling i udløbsår 

(mio. kr)* 
Initiativbeskrivelse 

41 
Udsatte og sårbare børn og unge – Lands-
foreningen Spædbarnsdød** 

1,2 

Formålet er at sikre rådgivning og støtte til 
forældre, der har mistet et barn under gravi-
diteten, under fødslen eller i barnets første 
leveår, samt deres pårørende. 
 

    

 § 16   131,2   

42 Abortstøttesamtaler i Mødrehjælpen  0,3  
Midlerne anvendes til, at der kan tilbydes 
abortstøttesamtaler i regi af Mødrehjælpen. 
 

43 

Ambulant kontakt efter udskrivning fra psy-
kiatrien til forebyggelse af selvmord og ud-
bygning af de regionale centre for selv-
mordsforebyggelse 

 10,2  

Midlerne anvendes dels til et pilotprojekt i 
én region til forebyggelse af selvmordsfor-
søg efter udskrivning for særligt sårbare pa-
tienter, dels til yderligere udbygning af de 
regionale centre til selvmordsforebyggelse. 
 

44 
Etablering af forsøgsordning med medi-
cinsk cannabis 

 5,5  

Midlerne anvendes til etableringen af en fir-
årig forsøgsordning med medicinsk canna-
bis fra 2018-2021. Den samlede ordning er 
finansieret til og med 2021, og det skal poli-
tisk besluttes, om forsøgsordningen skal vi-
dereføres, herunder findes finansiering. 
 

45 Familiær hyperkolesterolæmi  1,5  

Midlerne anvendes at styrke indsatsen i for-
hold til familiær hyperkolestrolæmi, herun-
der til etablering og drift af et nationalt regi-
ster for familiær hyperkolesterolæmi med 
afsæt i en afdækning fra Sundhedsstyrel-
sen. 
 

 46 Fast læge på botilbud  5,2  

Midlerne anvendes til en ordning med fast 
tilknyttede læger på botilbud (servicelovens 
§ 108), der har borgere medpsykiske lidel-
ser som målgruppe. 
 

47 
Forbedret tandsundhed for de svageste æl-
dre 

 10,4  

Midlerne anvendes dels til at understøtte vi-
dendeling fra tandplejere til personale i 
pleje- og ældreboliger om, hvordan man 
forbedrer ældres generelle tandsundhed. 
Dels til at der skal udarbejdes en individuel 
mundplejeplan for hver enkelt omsorgs-
tandplejepatient. 
 

48 Forebyggelseskampagne målrettet rygning  3,0  

Midlerne anvendes til forebyggelseskam-
pagner mv. målrettet rygning blandt børn 
og unge. 
 

49 
Forløbsprogrammer for børn og unge med 
psykiske udofrdringer - samt udbredelse og 
implementering i regioner og kommuner 

 12,2  

Midlerne anvendes dels til udviklingen af tre 
forløbsprogrammer i regi af Sundhedssty-
relsen, dels til udbredelse og implemente-
ring af forløbsprogrammerne i regioner og 
kommuner. 
 

50 
Helpline til patienter med sjældne syg-
domme og deres pårørende 

 0,3  

Midlerne udmøntes til foreningen Sjældne 
Diagnoser til udviklingen og etableringen af 
en helpline til patienter med sjældne syg-
domme og deres pårørende. 
 

51 
Informations- og uddannelsesaktiviteter for 
patientrådgivere 

 0,4  

Midlerne anvendes til informations- og ud-
dannelsesaktiviteter til patientrådgivere, der 
beskikkes til enhver der tvangsindlægges, 
tvangstilbageholdes eller undergives 
tvangsbehandling mv. efter psykiatriloven. 
 

52 National diabeteshandlingsplan  20,9 

Midlerne anvendes til initiativer inden for tre 
indsatsområder: 1) En styrket indsats på fo-
rebyggelse samt tidlig opsporing, 2) En 
styrket indsats for støtte, uddannelse og 
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omsorg til diabetespatienter med udgangs-
punkt i den enkeltes behov. 3) En indsats 
for at løfte og udbrede eksisterende indsat-
ser, retningslinjer og tilbud for at 
sikre høj kvalitet i hele landet. 
 

53 
Nationalt kompetencecenter for behandling 
af personer med psykisk lidelse og et alko-
holmisbrug 

 1,4  

Midlerne anvendes til fortsættelse af Ring-
gården som nationalt kompetencecenter for 
behandling af personer med en psykisk li-
delse og et alkoholmisbrug. Initiativet er vi-
dereørt til og med 2021 via pulje til styr-
kelse af den kommunale døgnbehandling af 
personer med et alkoholmisbrug. 
 

54 

Nationalt partnerskab om forebyggelse af 
selvmord som led i at reducere overdøde-
ligheden hos mennesker med psykiske li-
delser 

 1,0  

Midlerne anvendes til, at der i regi af Sund-
hedsstyrelsen etableres et nationalt part-
nerskab til forebyggelse af selvmord. 

55 
Nye Nationale Kliniske Retningslinjer på 
psykiatriområdet 

 1,5  

Midlerne anvendes til, at Sundhedsstyrel-
sen udarbejder nye eller reviderer eksiste-
rende Nationale Kliniske Retningslinjer. 
 

56 Psykiatritopmødet videreføres  1,0  

Midlerne anvendes til, at foreningen Det 
Sociale Netværk kan videreføre psykiatri-
topmødet. 
 

57 
Pulje til styrket sundhedsfaglig rådgivning 
og lettere adgang til psykiatrisk udredning 

 14,0  

Midlerne anvendes til at sikre en lettere ad-
gang til psykiatrisk udredning for menne-
sker med psykiske lidelser på botilbud og til 
at understøtte medarbejdernes arbejde på 
botilbuddene. 
 

 

58 Rehabiliteringstilbud for Parkinson patienter  5,2  

Midlerne udmøntes til Parkinsonforeningen 
til rehabiliteringstilbud særligt målrettet par-
kinsonpatienter, herunder evaluering, i 
årene 2017 - 2020. Initiativet er finansieret 
til og med 2022 via pulje til sundhedsindsat-
ser. 
 

59 
Styrket rehabiliteringsindsats for ALS-pati-
enter 

 1,0  

Midlerne udmøntes til en pulje til styrket re-
habiliteringsindsats for ALS-patienter, her-
under til en evaluering af initiativet i regi af 
Sundhedsstyrelsen. 
 

60 
Styrket rehabiliteringsindsats for de svage-
ste ældre 

 2,5  

Midlerne anvendes til en pulje til kommu-
nale forsøg med forskellige rehabiliterende 
tilgange mhp. at udvikle og udbrede virk-
somme metoder og tilgange, som er tilpas-
set målgruppens behov og ressourcer. 
 

61 Tidlig indsats for sårbare familier  24,3  

Midler anvendes dels til en afdækning, dels 
til en styrket sundhedsplejeindsats over for 
udsatte og sårbare børn og familier. 
 

62 Tilbud til unge med kræft  6,3  

Midlerne udmøntes til initiativer på hospita-
lerne rettet mod unge med kræft og fælles-
skaber mellem unge kræftpatienter. 
 

63 
Udvidelse af fritvalgsrammen for Center for 
Hjerneskade og Vejlefjord 

 1,0  

Midlerne anvendes til at øge fritvalgsram-
men for de to specialsygehuse, så flere 
borgere kan gennemgå målrettede rehabili-
teringsforløb her. 
 

64 
Udvikling og afprøvning af værktøjer til brug 
for opsporing af mennesker med psykiske 
lidelser og samtidigt misbrug 

 1,1  

Efter at have indledt arbejdet konstaterede 
Sundhedsstyrelsen, at man både i psyki-
atrien og misbrugsbehandlingssystemet 
mener at have de værktøjer, der skal til for 
at opspore dobbeltbelastning. Derfor orien-
terede sundheds- og ældreministeren 20-
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01-2020 satspuljepartiernes sundhedspoliti-
ske ordførere om, at der ikke var grundlag 
for en gennemførelse af satspuljeprojektet. 
 

65 
Understøtte rekruttering af dygtige medar-
bejdere til psykiatrien 

 1,0  

Midlerne anvendes dels til, at der i regi af 
Sundhedsstyrelsen udarbejdes anbefalin-
ger til rekrutterings- og fastholdelsesindsat-
ser, dels til initiativer der følger op på anbe-
falingerne. 
 

    

 § 17   30,6   

66 Cabi   8,7  

Bevillingen kan anvendes til indsamling og 
formidling af viden inden for temaet den ak-
tive beskæftigelsesindsats og det rumme-
lige arbejdsmarked samt til at gennemføre 
og indgå i projekter og derved bidrage til, at 
der kommer flere i arbejde på såvel ordi-
nære som særlige vilkår. 
 

67 Cabi veteraner og portal   2,1  

Puljen er afsat til en indsats, der skal 
hjælpe veteraner uden en fast tilknytning til 
arbejdsmarkedet til at få kontakt til virksom-
hederne. Projektet kører i regi af den selv-
ejende institution Cabi. 
 

68 
Et mere rummeligt arbejdsmarked for bor-
gere med handicap  

 10,1  

Puljen er afsat til etablering af virksomheds-
rettede forløb med fokus på job-match i for-
hold til ordinær beskæftigelse for ledige 
personer med handicap med udgangspunkt 
i en systematisk screening. 
 

69 Smidigere overgange mellem sektorer 0,1 

Puljens formål er at gennemføre en evalue-
ring af sagsbehandlingstiderne på bevilling 
af hjælpemidler til personer med handicap 
på beskæftigelsesområdet. 
 

70 Handicappuljen   5,1  

Puljen har til formål at yde en særlig indsats 
over for personer med handicap med hen-
blik på at integrere og fastholde dem på ar-
bejdsmarkedet. Af puljen kan der igangsæt-
tes og ydes tilskud til forskellige former for 
indsatser med henblik på at styrke beskæf-
tigelsesindsatsen for personer med handi-
cap, herunder kan der igangsættes og ydes 
støtte til projekter, der kan bidrage til at 
fremme beskæftigelse og fastholdelse af 
personer med handicap. Puljen kan søges 
af virksomheder, frivillige organisationer, 
selvejende institutioner, andre institutioner, 
forskningsinstitutter og kommuner. 
 

71 
Pulje til reintegration af sindslidende og 
psykisk syge på arbejdsmarkedet  

 2,5  

Puljens formål er, at integrere og/eller rein-
tegrere sindslidende og psykisk syge på ar-
bejdsmarkedet, med henblik på ordinær be-
skæftigelse. 
 

72 Socialt frikort   2,0  

Aftale vedrørende indsats til livstruende, al-
vorlig sygdom jf. satspuljeaftalen 2018 af 
november 2017. 
 

    

 § 20   27,3   

73 
Forebyggelse af radikalisering og social 
kontrol i dagtilbud, grundskolen, fritidstilbud 
og ungdomsuddannelser 

 7,6  

Der gennemføres en systematisk og mål-
rettet indsats i dagtilbud, grundskolen, fri-
tidstilbud og ungdomsuddannelser, som 
skal forebygge radikalisering og negativ so-
cial kontrol. Der afsættes 4,6 mio. i 2017, 
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10,8 mio. kr. i 2018, 9,7 mio. kr. i 2019 og 
7,3 mio. kr. i 2020 til initiativet. 
 

74 Forebyggelse og bekæmpelse af mobning  1,0  

Satspuljepartierne er enige om at afsætte 
midler til en kommunikationsindsats for at 
udbrede og skabe ejerskab til det nye mob-
besyn, en indsats for kompetenceudvikling 
af fagpersonale samt lovgivningsændringer, 
der sikrer, at uddannelsessteder i højere 
grad aktivt forebygger og griber ind over for 
mobning. Der afsættes i alt 42,8 mio. kr. i 
perioden 2017-2020. 
 

75 
Inspirationsmateriale om anbragte børn og 
unges faglige progression og trivsel i skolen 

 0,8  

Satspuljepartierne er enige om at afsætte 
midler til at udvikle materiale, som samler 
viden og lovende praksis om, hvordan an-
bragte børn og unges trivsel og læring kan 
styrkes i folkeskolen. Materialet skal under-
støtte lærerne og pædagogernes håndte-
ring og understøttelse af børn og unge, der 
anbringes uden for hjemmet. Materialet ud-
bredes og formidles gennem en landsdæk-
kende kampagne, og en læringskonsulent 
stilles til rådighed for rådgivning af og spar-
ring med fagpersoner i forhold til konkrete 
udfordringer, de møder i arbejdet med an-
bragte børn og unge ude på skolerne. Der 
afsættes i alt 2,3 mio. kr. i 2019 og 2020. 
   

76 Mestring af skoledag og hverdagsliv  0,8  

Satspuljepartierne er enige om at afsætte 
midler til forsøgsindsatser, der skal styrke 
elever med autisme og ADHD samt deres 
klassekammeraters sociale kompetencer 
og relationer. Der igangsættes forsøg med 
indsatser fortrinsvis rettet mod elever i ind-
skolingen (0.-3. klassetrin). Indsatserne vil 
primært have et forebyggende/foregribende 
sigte. Der afsættes i alt 18,7 mio. kr. i perio-
den 2017-2020. 
 

77 Netværkslokomotivet  11,0  

Der afsættes i alt 32,5 mio. kr. i perioden 
2017-2020 til videreførelse af Netværks-lo-
komotivets opsøgende arbejde, som har til 
formål at opkvalificere voksne med svage 
læse-, skrive-, stave og matematik-færdig-
heder, herunder ordblinde. 
 

78 Opfølgning på inklusionseftersynet  6,1  

Aftaleparterne er enige om at afsætte 6,0 
mio. kr. årligt i perioden 2018-2020 til at 
styrke læringsmiljøer for udsatte børn og 
unge som opfølgning på anbefalingerne fra 
ekspertgruppen for inklusionseftersynet. 
 

    

 § 21   2,3   

79 
Idrætsorganisationen Dansk Væresteds 
Idræt 

 2,3  

Der er afsat en bevilling på 2,2 mio. kr. 
(2017-pl) årligt i 2017-2020 til Idrætsorgani-
sationen sport for LIVET under Landsfor-
eningen af VæreSteder med henblik på at 
udbyde idrætstilbud til socialt udsatte bor-
gere, jf. Aftale mellem den daværende V-
regering, Socialdemokratiet, Dansk Folke-
parti, Liberal Alliance, Alternativet, De Radi-
kale, SF og Det Konservative Folkeparti om 
udmøntning af satspuljen for 2017 af no-
vember 2016. 
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 § 22    1,5   

80 Stærkere forældreskab   1,5  

Børnene er et spejl af forholdene i hjem-
met. Skal forældrenes evner forbedres af 
hensyn til kommende generationers trivsel 
og leveforhold, skal der ydes konkret hjælp 
hertil i hverdagen. Med ’Stærkere Foræl-
dreskab’ ydes hjælpen af civilsamfundet. 

    

 § 28   

81 
Videreførelse af Center for Boligsocial Ud-
vikling 

6,1 
Centret bidrager med sin videnindsamling 
til at kvalificere boligsociale aktiviteter i ud-
satte boligområder. 

 
Anm.: *Beløb optræder som udgangspunkt i 2019-pl. For nogle ministerområder og projekter er det forbundet med 

en uforholdsmæssig adminsitrativ byrde at validere det eksakte beløb i 2019-pl. Det kan f.eks. skyldes at 

projektet indgår på finanslovskonti med flere særskilt satspuljebevillinger eller bevillinger afsat uden for den 

tidligere satspuljeordning.  

** Bevillingerne er helt eller delvist videreført i anden aftale.  

Kilde: Ministeriernes indrapporteringer. 1Delaftaler om udmøntning af satspuljen på det sociale område fsva. 

initiativbeskrivelser.  
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