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Aftale om satspuljen på det sociale område 2011-2014 
 
Partierne bag satspuljeforliget, Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, 
Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne, har den 27. oktober 
2010 indgået en aftale på det sociale område om udmøntning af satspuljen for 2011.  
 
Partierne er enige om, at fordi størrelsen på satspuljen er mindre end normalt, har fokus været på en 
prioritering af initiativer, som direkte kommer socialt udsatte grupper samt ældre og handicappede til gode. 
 
Aftalen i hovedtræk: 
 
Psykiatriaftale 2011-2014 
Satspuljepartierne er enige om at udfase de midlertidige driftstilskud, som senest indgik i psykiatriaftalen for 
2007-2010. Driftstilskuddene på 50 pct. har været givet til botilbud, bostøtte og væresteder i 
socialpsykiatrien. Der er enighed om en gradvis aftrapning af tilskuddet, således at tilskuddet videreføres 
uændret i 2011 og aftrappes til et driftstilskud på 25 pct. i 2012-2013 og 12½ pct. i 2014. Udfasningen af den 
statslige støtte vil kunne give anledning til omstillinger af kommunernes indsats på området. 
 
Satspuljepartierne er enige om at afsætte 336 mio. kr. over 4 år til fortsatte driftstilskud og en række 
målrettede initiativer, som udvikler den sociale indsats til børn, unge og voksne med sindslidelser og 
psykiske vanskeligheder. Formålet med initiativerne er at sikre en langt mere sammenhængende og 
individuelt orienteret social indsats, som bidrager til, at den enkelte sindslidende kan udnytte de muligheder, 
som samfundet tilbyder, herunder at sindslidende kan leve et selvstændigt og ansvarsfuldt liv med egen 
bolig, familie, netværk, uddannelse og job. 
 
Indsatserne skal bl.a. sikre en bedre opsporing og tidlig indsats til børn og unge med psykiske vanskeligheder 
på uddannelsessteder bl.a. gennem forsøg med forebyggende teams. Derudover skal den direkte 
borgerrettede bostøtte til sindslidende i egen bolig styrkes for at give sindslidende bedre mulighed for at 
minimere de begrænsninger, som sindslidelsen sætter for den enkelte. Hertil kommer initiativer, som 
udvikler indsatsen for sindslidende i særforanstaltninger og sindslidende med misbrug, sikrer en bedre støtte 
til familier til børn med psykiske vanskeligheder, sikrer en bedre overgang fra barn til voksen samt sikrer en 
styrket indsats over for seksuelt misbrugte 15-18 årige.  
 
Bedre overgang til voksenlivet – en styrkelse af efterværnsindsatsen 
Unge, som har været anbragt uden for hjemmet, skal have en bedre overgang til voksenlivet. 
Midtvejsevalueringen fra Forsøg med efterværn under Lige Muligheder viser et behov for mere fleksible og 
målrettede efterværnsindsatser. Derfor afsættes 90 mio. kr. over 4 år til en styrket efterværnsindsats. 
Initiativet skal bl.a. sikre nye og bedre efterværnsindsatser, herunder systematisk tilbud om støtte fra 
Baglandet og andre frivillige organisationer til tidligere anbragte, ”særtog” til uddannelse og beskæftigelse, 
og forsøg med værtsfamilier. Herudover skal der ske en styrket erfarings- og vidensindsamling om støtte til 
udsatte unge over 18 år for at afdække forskellige støttetyper samt erfaringer med, hvad der virker bedst. Af 
de afsatte midler afsættes en reserve på 10 mio. kr. over 4 år til en kapacitetsudvidelse af Baglandene mv. 
Partierne er enige om at drøfte udviklingen i forbindelse med forhandlingerne om satspuljen for 2012. 
 
Partierne er endvidere enige om at følge erfaringerne fra Forsøg med Efterværn under Lige Muligheder tæt  
og drøfte dem i forbindelse med satspuljeforhandlingerne for 2012.   
 
Støtte til frivillige organisationer mv. 
Satspuljepartierne har i lighed med tidligere år afsat midler til støtte til frivillige organisationer. Der er afsat 
120,3 mio. kr. over 4 år til drifts- og overgangstøtte. Med de afsatte midler sikrer satspuljepartierne midler til 



at videreføre og forankre indsatsen samt de gode erfaringer hos en række frivillige organisationer, herunder 
for udsatte grønlændere og børn af misbrugere. Derudover afsættes der 30 mio. kr. over 4 år til 
udviklingsprojekter. Af de afsatte midler udmeldes en udviklingspulje med sigte på at afhjælpe eller 
forebygge sociale vanskeligheder for udsatte grupper. Puljen skal tilgodese projekter, der er spredt over hele 
landet, herunder i yderområderne. Af midlerne afsættes endvidere en pulje til indsatser mod 
spiseforstyrrelser, som tilstræbes udmøntet inden årets udgang.  
 
National civilsamfundsstrategi 
Satspuljepartierne er enige om at styrke civilsamfundet gennem en national strategi, som styrker innovation 
og udvikling. Til det formål afsættes 100 mio. kr. over 4 år. Strategien skal fremme et aktivt medborgerskab 
og en frivillighedskultur, der får flere danskere til at yde en frivillig indsats. Herudover skal strategien styrke 
de frivillige organisationers virke og det tværgående samarbejde.  
 
 
Etablering af flere skæve boliger og forebyggelse af hjemløshed og udsættelser 
Satspuljepartierne er enige om at afsætte 40 mio. kr. over 4 år til etablering af 60-70 skæve boliger samt til 
forebyggelse af hjemløshed og udsættelser. Dette gøres bl.a. ved at hæve det maksimale tilskud til etablering 
af skæve boliger fra 300.000 kr. til 400.000 kr., åbne mulighed for at udlejere kan kræve huslejeindbetaling 
via PBS, samt ved at etablere en fremskudt rådgivningsindsats, der kan rådgive lejere i huslejerestancer.  
 
Ghettoindsats 
Satspuljepartierne er enige om at afsætte 40 mio. kr. til en social indsats i ghettoområderne. Som led i 
indsatsen afsættes der 20 mio. kr. til etablering af jobcenterafdelinger i ghettoerne. Der afsættes desuden 20 
mio. kr. til forsøg med refusion af kommunernes udgifter til flyttehjælp og tilskud til en ny start et nyt sted.  
 
Bekæmpelse af menneskehandel 
Satspuljepartierne er enige om at afsætte 80 mio. kr. over 4 år til en ny handlingsplan mod menneskehandel.  
 
Handlingsplanen vil bl.a. fokusere på, at:  

1. Identificerede ofre for menneskehandel i Danmark får tilbudt beskyttelse og støtte herunder 
forberedt hjemsendelse  

2. Bagmændene identificeres og straffes   
3. Efterspørgslen reduceres 
4. Der indsamles og udvikles viden om menneskehandel 
5. Relevante aktører på feltet er trænet i menneskehandel 
6. Den brede befolkning har viden om alle former for menneskehandel 
7. Det landsdækkende opsøgende arbejde målrettes og effektiviseres 

 
Handlingsplanens konkrete indhold drøftes hos ligestillingsministeren. 
 
Anbragte børn med funktionsnedsættelse 
Der er behov for at forbedre regelsættet for de anbragte børn med funktionsnedsættelser. Satspuljepartierne 
ønsker, at mulighederne for at få bevilget en handicapbil og adgang til tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse 
med indlæggelser mv. bevares i forbindelse med en anbringelse. Satspuljepartierne er enige om, at der er 
behov for at tydeliggøre og udvikle vejledninger og øvrige implementeringsværktøjer på området i forhold til 
de særlige behov og problemstillinger, der findes for anbragte børn med funktionsnedsættelser. Herudover 
sikres, at vejledningerne beskriver kompensationsmulighederne for disse børn og deres forældre. Der 
afsættes 42,0 mio. kr. i perioden 2011-2014. 
 
 
 



Styrkelse af viden om mennesker med handicap 
Der afsættes 15,0 mio. kr. i perioden 2011-2014 til en styrkelse af viden om mennesker med handicap. 
Midlerne skal bruges til dels at igangsætte en forskningsstrategi, der bl.a. sætter fokus på og styrker den 
generelle handicapforskning i Danmark, dels at styrke overvågningsopgaven i Institut for 
Menneskerettigheder for at fremme, beskytte og overvåge gennemførelsen af FNs handicapkonvention, og 
endelig til at styrke Det Centrale Handicapråds virksomhed.  
 
Bosted til udsatte prostituerede 
Der afsættes 20 mio. kr. over 4 år til etablering og drift af et bosted til stofmisbrugende gadeprostituerede 
med mulighed for social- og sundhedsmæssig støtte. Bostedet er inspireret af Hanne Mariehjemmet. 
Herudover etableres en støtte- og kontaktpersonordning, ligesom der afsættes midler til støtte til kvinder på 
vej ud af prostitution. 
 
Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner for børn og unge 
Der afsættes 20 mio. kr. over 4 år til en styrkelse af uddannelsesindsatsen for unge på sikrede institutioner, 
der har opfyldt undervisningspligten, således at de unge får et tilbud om skolegang til og med 10. klasses 
niveau, mens de er anbragt på de sikrede institutioner.  
 
Bande-exit og god udslusning 
Satspuljepartierne er enige om, at der afsættes midler til pilotprojekter med et bande-exit program, udvidelse 
af kriminalforsorgens mentorordning samt implementering af Køreplan for god løsladelse.  
 
Opfølgning på blindeundersøgelse 
Satspuljepartierne er enige om, at der i forlængelse af levevilkårsundersøgelsen for mennesker med 
synshandicap skal tages initiativ til at se på indsatsen for blinde og stærkt svagsynede særligt med henblik på 
at øge deres uddannelsesniveau og grad af beskæftigelse. I samarbejde med Beskæftigelses- og 
Undervisningsministeriet nedsættes en arbejdsgruppe, der skal vurdere, om der er behov for en samlet plan 
for området. Dansk Blindesamfund vil blive inddraget i disse overvejelser. Arbejdet afsluttes september 
2011. 
 
Senfølger af seksuelle overgreb 
Satspuljepartierne er enige om, at der skal ske en drøftelse af tilbud til voksne med senfølger af seksuelle 
overgreb i forbindelse med satspuljeforhandlingerne for 2012 med henblik på at drøfte behovet for en 
landsdækkende permanent indsats på området, herunder hvordan ”Fynsmodellen” med en kombination af 
professionel behandling og frivillig rådgivning og støtte kan udbredes. 
 
Det Fælles Ansvar II 
Satspuljepartierne er enige om, at der i forbindelse med forhandlingerne om satspuljen for 2012 tages en 
drøftelse af status for afslutningen på Det Fælles Ansvar II.  
 
BPA 
Det er aftalt, at satspuljepartierne følger den fortsatte implementering af BPA tæt.  
 
Statusmøde i juni 2011 
Satspuljepartierne mødes i juni 2011 med henblik på en status for udmøntningen af aftalen for 2011. Forud 
for statusmødet vil der blive udarbejdet en gennemgang af puljer relateret til ghetto og integration under 
Socialministeriet, som forelægges til drøftelse med forligspartierne på statusmødet, således at en eventuel 
målretning af ressourcerne kan afklares i god tid inden satspuljeforhandlingerne for 2012. 
 
 


