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Aftale om satspuljen på det social- og integrationspolitiske område 2013-2016 
 
Partierne bag satspuljeforliget, Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Socia-
listisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti har den 26. oktober 2012 indgået aftale 
om udmøntning af satspuljen for 2013 på det social- og integrationspolitiske område.  
 
Aftalen i hovedtræk: 
 
Samlet indsats til beskyttelse af børn mod overgreb 
En række sager om overgreb og misrøgt af børn har påvist alvorlige svigt fra myndighedernes side, hvor der 
ikke er reageret i tide, og hvor der ikke er udvist rettidig omhu i den forebyggende sociale indsats over for 
udsatte børn og unge. Et ekspertpanel har kulegravet området og udarbejdet en række anbefalinger, som skal 
forebygge overgreb mod børn og unge og sikre en styrket indsats over for de børn og unge, som har været 
udsat for et overgreb. Satspuljepartierne er enige om at afsætte 268 mio. kr. over fire år til udmøntning af 
ekspertpanelets anbefalinger dermed sikres en langt bedre beskyttelse af børn mod overgreb. Initiativerne er 
samlet under fire hovedtemaer: 

1. Børn skal altid høres og beskyttes, når der er mistanke om overgreb 
2. Underretninger skal vurderes inden for 24 timer, og opfølgningen på underretninger skal styrkes. 
3. Mistrivsel og overgreb skal opdages og håndteres tidligt.  
4. Fokus på den forebyggende og tværfaglige indsats. 

 
Støtte til børn og unge ved erstatningssager 
De seneste års tragiske enkeltsager på børneområdet om omsorgssvigt, vold og overgreb har vist, at kommu-
nerne langt fra altid har løftet deres ansvar i tilstrækkelig grad. Det har medført store omkostninger for de 
berørte børn og unge, der har skullet leve med svigt i mange år, ikke bare fra deres forældre, men også fra 
det samfund, som skulle beskytte dem. Der er tale om et samfundssvigt, og det er helt afgørende, at samfun-
det står ved sit ansvar i disse sager. Derfor er satspuljepartierne enige om at afsætte 8 mio. kr. over fire år til 
Børns Vilkår, så organisationen kan yde den nødvendige vejledning og støtte til disse børn og unge i både 
erstatningssager, men også i øvrigt i domstolsbehandlinger, klagesager, ombudsmandssager m.v. Støtten kan 
foregå både før og under sagen. 
 
Styrkelse af børns situation i konflikter  
Satspuljepartierne er enige om at styrke børns situation i konflikter mellem forældre. Der afsættes derfor 60 
mio. kr. til etablering af tilbud om børnegrupper i statsforvaltningerne og til udvikling af et særligt spor i de 
meget konfliktfyldte sager gennem en styrkelse af det børnesagkyndige element og ved benyttelse af meto-
den ”tværfaglige møder”. Initiativet følger op på aftalen om forældreansvarsloven.  
 
Domfældte udviklingshæmmede 
En række sager har vist, at det sociale system ikke har de rette værktøjer til at tage hånd om kriminelle ud-
viklingshæmmede, som er dømt til sociale foranstaltninger. Det er såedes ikke muligt efter serviceloven at 
udøve magt og andre indgreb i selvbestemmelsesretten f.eks. i forhold til at begrænse bevægelsesfriheden, 
undersøge opholdsrum for ulovlige genstande og overvåge brugen af internettet. Satspuljepartierne er derfor 
enige om at tilvejebringe de nødvendige muligheder for indgreb over for personer, der er anbragt på bofor-
mer efter serviceloven på grund af dom eller kendelse. Der afsættes 20 mio. kr. i perioden 2013-2016 hertil. 
 
Strategi for udsatte grønlændere og deres børn 
En mindre andel af grønlændere i Danmark er socialt udsatte. De har ofte komplekse problemer i form af 
misbrug, hjemløshed og psykiske vanskeligheder. Ud over deres sociale problemer kan de have sproglige og 
kulturelle udfordringer samt manglende kendskab til det danske systems indretning. Satspuljepartierne er 



enige om, at der er behov for en strategi, som skal styrke indsatsen over for udsatte grønlændere og deres 
børn. Strategien har tre elementer. For det første skal der fokus på nytilflyttede grønlændere og deres børn, 
for at forebygge at de får sociale problemer. For det andet skal indsatsen over for udsatte grønlændere i høje-
re grad integreres og tænkes sammen med den almene sociale indsats over for udsatte grupper for at sikre en 
mere helhedsorienteret indsats. For det tredje skal den faglige viden og de netværk, som er opbygget de sene-
re år, videreføres og udvikles. Der afsættes 13,4 mio. kr. over fire år til strategien.  
 
Det gode hverdagsliv for ældre i plejeboliger 
Satspuljepartierne er enige om at skabe en mere indholdsrig, aktiv og sundere hverdag for beboere i plejebo-
liger og plejehjem, herunder ældre med demens. Midlerne skal fx gå til ture i naturen, kunst og kultur, tiltag 
rettet mod demente, herunder erindringsrum og sansehaver, og fokus på frivillige på plejehjem. Der afsættes 
12 mio. kr. over fire år til initiativet.  
 
Forebyggelse af selvmord blandt ældre 
Satspuljepartierne er enige om at afsætte 4 mio. kr. i perioden 2013-2015 til forebyggelse af selvmord blandt 
ældre. Midlerne skal gå til faglig opkvalificering af professionelle og frivillige i ældresektoren samt målret-
tede indsatser som opfølgning på de forebyggende hjemmebesøg.  
 
Videreførelse af forsøg med anonym stofmisbrugsbehandling 
I aftalen om satspuljen for 2010 blev der afsat midler til et forsøg med anonym stofmisbrugsbehandling. Der 
er etableret to forsøgsprojekter i henholdsvis Københavns og Odense kommuner. Finansieringen af projek-
terne udløber med udgangen af 2012, og evalueringen af det samlede projekt foreligger i foråret 2013. De 
foreløbige erfaringer fra forsøgsprojekterne er positive, så satspuljepartierne er enige om at forlænge pro-
jektperioden til udgangen af 2013. Der afsættes 5,0 mio. kr. til forlængelsen. Satspuljepartierne er ligeledes 
enige om at drøfte erfaringerne fra evalueringen af forsøget om anonym stofmisbrugsbehandling. 
 
Styrket indsats på værestederne  
Satspuljepartierne er enige om, at værestederne har en central funktion i den sociale indsats over for de mest 
udsatte borgere i Danmark. Der er behov for, at denne funktion styrkes, og at kommunerne i højere grad 
tænker indsatsen på værestederne ind i den samlede indsats over for udsatte grupper. Derfor afsætter satspul-
jepartierne 20 mio. kr. over fire år til et projekt, hvor en række kommuner i samarbejde med et antal være-
steder og Landsforeningen af Væresteder (LVS) udvikler praksismodeller for, hvorledes værestedsfunktio-
nen i højere tænkes ind i indsatsen over for udsatte grupper, og efterfølgende implementerer strategien i 
praksis.  
 
Udvidelse af modelprojektet for et akut krisecenter for socialt udsatte stofmisbrugere 
Satspuljepartierne afsatte i satspuljeaftalen for 2012 midler til et modelprojekt for et akut krisecenter for 
socialt udsatte stofmisbrugere. Satspuljepartierne er enige om at udvide projektet, så kapaciteten udvides 
med henblik på, at flere brugere kan få tilbuddet i en længere periode. Flere kommuner vil desuden have 
mulighed for at indgå i samarbejdet. Der afsættes 8,0 mio. kr. i alt til udvidelsen.  
 
FastholdelsesTaskforce 
Der er behov for, at flere udsatte unge med udfordringer, unge fra uddannelsesfremmede miljøer, herunder 
etniske minoritetsunge, påbegynder og gennemfører en erhvervsfaglig uddannelse. Satspuljepartierne er eni-
ge om at afsætte 43 mio. kr. i alt, til en FasholdelsesTaskforce. FasholdelsesTaskforcen vil tage udgangs-
punkt i Fastholdelseskaravanens arbejde og vil primært rette sig mod to områder. For det første at skabe et 
antal modelskoler, som formår at fastholde målgruppen i uddannelse, og for det andet at implementere red-
skaber, metoder og pædagogikker på erhvervsskolerne.  
 
Helhedsorienteret boligsocial indsats 
Satspuljepartierne er enige om at styrke det boligsociale arbejde gennem et koordineret tæt samarbejde mel-
lem stat, kommuner og boligorganisationer, så antallet af særligt udsatte boligområder kan reduceres. Der 
afsættes 30 mio. kr. i perioden 2013-2014. Midlerne skal gå til særligt prioriterede områder som mindre kri-



minalitet/hotspot-indsatser, partnerskaber om socialt ansvarlig renovering af almene boliger samt ændret 
beboersammensætning.  
 
Center for Boligsocial Udvikling 
Center for Boligsocial Udvikling blev etableret i 2008 på en fireårig satspuljebevilling. Midlerne udløber 
med udgangen af 2012, og satspuljepartierne er enige om at forlænge bevillingen i perioden 2013-2016 med i 
alt 19,5 mio. kr.  
 
Forsøg med uddannelses- og beskæftigelsesrettede aktiviteter til unge med særlige behov 
Satspuljepartierne er enige om, at der afsættes 2,0 mio. kr. årligt i 2013 -2016 til et forsøg med videreudvik-
ling af målrettede indsatser, der skal sikre unge med særlige behov bedre muligheder for at gennemføre eller 
deltage i uddannelses- og beskæftigelsesaktiviteter inden for rammerne af STU ordningen. Forsøgsarbejdet 
forankres hos TV Glad på baggrund af en konkret ansøgning med henblik på den nærmere fastlæggelse af 
indholdet. 
 
Støtte til frivillige organisationer mv.  
Satspuljepartierne er enige om at styrke den frivillige sociale indsats og det integrationsarbejde, som foregår 
i frivillige organisationer. Derfor afsætter partierne i alt 153,9 mio. kr. over fire år til drifts- og overgangs-
støtte til frivillige organisationer samt til udviklingsprojekter.  
 
Parrådgivning som forebyggende indsats 
Satspuljepartierne er enige om at afsætte 5,0 mio. kr. i perioden 2014-2015 til den parrådgivning, som vare-
tages af Center for Familieudvikling.  
 
Anbragte børns undervisning 
Satspuljepartierne er enige om at sikre, at flere anbragte børn og unge får en skolegang af højere kvalitet. Der 
afsættes 8,0 mio. kr. i 2013-2015. 
 
Tilgængelighedspulje 
Satspuljepartierne er enige om at videreføre puljen til tilgængelighedsforbedringer i eksisterende offentligt 
tilgængeligt byggeri med en borgerrettet servicefunktion. Der afsættes 16 mio. kr. i 2013-2014. 
 
Handicapbetingede udgifter ved folkeoplysning 
Satspuljepartierne er enige om at afsætte 12 mio. kr. i 2013-2016 til dækning af handicapbetingede udgifter 
ved folkeoplysning. 
 
Rådet for socialt udsatte – midler til forskning mv. 
Satspuljepartierne er enige om at forlænge den forskningsbevilling, som Rådet for Socialt Udsatte har til af 
egen drift at iværksætte forskning, undersøgelser, analyser mv. Der afsættes 2,0 mio. kr. i 2013. 
 
Nødovernatningspulje  
Satspuljepartierne er enige om at afsætte 3,0 mio. kr. i 2013 til en nødovernatningspulje. Formålet med pul-
jen er at etablere midlertidige overnatningsmuligheder til hjemløse i vintermånederne (nødovernatning), så-
ledes at alle har mulighed for at sove indendørs i den koldeste tid på året. 
 
Børns Vilkårs bisidderordning  
Med Barnets Reform blev det aftalt at støtte Børns Vilkår, der tilbyder professionelle bisiddere til børn og 
unge, som skal igennem et sagsforløb i kommunen. Støtten til Børns Vilkårs bisidderordning udløber i 2013 
og udgjorde i 2010-2013 i alt 20 mio. kr. Satspuljepartierne finder det afgørende at understøtte, at barnets 
perspektiv kommer tydeligt frem under sagsbehandlingen. Partierne er derfor enige om at drøfte 
en forlængelse af støtten til Børns Vilkårs bisidderordning i forhandlingerne om satspuljeaftalen for 2014. 
 



Satspuljepartierne er endvidere enige om, at permanentgøre lovkravet om børns ret til en bisidder i denne 
folketingssamling samt om at kommunernes pligt til at vejlede børn og unge om deres ret til en bisidder skal 
tydeliggøres.  
 
Borgerstyret personlig assistance (BPA-ordningen) 
Satspuljepartierne er enige om, at der er behov for at justere BPA-ordningen, men at dette skal ske på bag-
grund af en grundig analyse, så ordningen kan fremtidssikres. Satspuljepartierne er derfor enige om primo 
2013 at drøfte en samlet model til justeringer med henblik på fremsættelse af lovforslag straks i folketings-
samlingen 2013-2014. Forslagene til justeringer vil blive drøftet med relevante parter, herunder KL, Danske 
Handicaporganisationer samt foreninger og virksomheder, der leverer BPA. 
 
Hjemløsestrategien 
Partierne er enige om at drøfte den videre forankring af de gode erfaringer fra Hjemløsestrategien i forlæn-
gelse af den afsluttende evaluering foråret 2013. Drøftelsen vil tage udgangspunkt i de resterende midler – 
ca. 10 mio. kr. - i strategien samt hvorledes man kan understøtte den fortsatte forankring af strategien i kom-
munerne. Derudover er der enighed om allerede nu at give mulighed for, at kommuner med særskilte aktuel-
le udfordringer får mulighed for at omprioritere de midler fra Hjemløsestrategien, som kommunerne har 
overført til 2013, så der kan sættes målrettet ind i forhold til disse udfordringer.  
 
Satspuljepartierne er enige om fortsat at have fokus på, hvordan man kan afhjælpe hjemløshed. 
 
Statusmøde i juni 2013 
Satspuljepartierne mødes i juni 2013 med henblik på en status for udmøntningen af aftalen for 2013.  


