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§ 15. Børne- og Socialministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt

Udgifter under delloft for driftsudgifter ............................... 3.115,2 3.335,0 219,8
Udgifter under delloft for indkomstoverførsler .................... 1.383,6 1.383,6 -
Udgifter uden for udgiftsloft ................................................. 1.817,2 1.817,2 -

Heraf anlægsbudget ....................................................... 76,0 76,0 -

Fællesudgifter ........................................................................................... 2.960,6 168,5
15.11. Centralstyrelsen ............................................................................... 2.573,8 112,6
15.12. Familieretshuset .............................................................................. 386,8 55,9

Børn og unge ............................................................................................. 1.316,3 11,9
15.25. Dagtilbud ......................................................................................... 480,4 -
15.26. Udsatte børn og unge ..................................................................... 835,9 11,9

Borgere med handicap ............................................................................. 1.054,4 0,3
15.64. Borgere med handicap .................................................................... 1.054,4 0,3

Udsatte voksne og civilsamfund ............................................................. 1.204,5 39,1
15.71. Civilsamfund ................................................................................... 109,2 0,7
15.72. Forsorgshjem ................................................................................... 768,4 21,5
15.75. Udsatte voksne ................................................................................ 326,9 16,9
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Artsoversigt:
Driftsposter ................................................................................................. 1.082,2 81,8
Interne statslige overførsler ....................................................................... 68,2 66,2
Øvrige overførsler ...................................................................................... 5.381,8 71,8
Finansielle poster ....................................................................................... 3,6 -
Kapitalposter ............................................................................................... - -
Aktivitet i alt .............................................................................................. 6.535,8 219,8
Årets resultat .............................................................................................. - -
Nettostyrede aktiviteter .............................................................................. -160,7 -160,7
Bevilling i alt ............................................................................................. 6.375,1 59,1

B. Bevillinger.

 Udgift Indtægt
——— Mio. kr. ———

 Fællesudgifter

15.11. Centralstyrelsen
01. Departementet (tekstanm. 100 og 111) (Driftsbev.) .............. 146,9 -
06. Omstillingsinitiativer mv. (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) - -
10. Den centrale refusionsordning (Lovbunden) ......................... 1.738,7 -
25. Børne- og Socialministeriets administrationsudgifter til sat-

spuljeprojekter (Driftsbev.) ..................................................... 15,1 -
30. Socialstyrelsen (Driftsbev.) .................................................... 261,6 -
31. Rådgivning og udredning (Reservationsbev.) ........................ 244,2 -
33. Gebyr ved ansøgning om navneændringer ............................ - 8,7
35. Udvikling af samfundsøkonomiske modeller (tekstanm. 111)

(Reservationsbev.) ................................................................... 2,2 -
36. Projekter i nordisk regi mv. (tekstanm. 111) (Reservations-

bev.) ......................................................................................... 0,8 -
42. Christiansø, Kgl. resolution af 12. december 1845 (Lovbun-

den) .......................................................................................... 6,3 -
43. Berigtigelser vedrørende det sociale refusionssystem (Lov-

bunden) .................................................................................... - -
73. Driftsstøtte til organisationer mv. generelt (Reservationsbev.) - -
79. Reserver og budgetregulering ................................................. 54,1 -

15.12. Familieretshuset
01. Familieretshuset (Statsforvaltningen frem til d. 1. april 2019)

(Driftsbev.) .............................................................................. 299,6 -
02. Børnesagkyndige undersøgelser (Lovbunden) ....................... 13,6 -
03. Børneloven mv. (Lovbunden) ................................................ 6,3 -
05. Værgevederlag (Lovbunden) .................................................. 9,1 -
06. Parrådgivning (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) ................ - -
07. Nyt adoptionssystem (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) ..... 2,3 -
08. Gebyrordninger for Familieretshuset (Reservationsbev.) ...... 21,6 21,6
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Børn og unge

15.25. Dagtilbud
02. Mere pædagogisk personale i dagtilbud (Reservationsbev.) . - -
04. 1.000-dages-program - en bedre start på livet (tekstanm.

111) (Reservationsbev.) .......................................................... 201,0 -
05. Satspuljeinitiativer vedr. dagtilbud (tekstanm. 111) (Reserva-

tionsbev.) ................................................................................. - -
07. Reserve vedrørende dagtilbudsloven (tekstanm. 111) (Reser-

vationsbev.) ............................................................................. 1,0 -
20. Bedre kvalitet i dagtilbud (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) - -
21. Målrettede indsatser over for børn i udsatte positioner (tekst-

anm. 9 og 111) (Reservationsbev.) ........................................ 85,0 -
22. Fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft i dagtilbud

(tekstanm. 9 og 111) (Reservationsbev.) ............................... 84,9 -
23. Førstehjælp (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) .................... - -
24. Viden til praksis (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) ........... 6,2 -
30. Bedre fordeling i daginstitutioner, ansøgningspulje (tekst-

anm. 111) (Reservationsbev.) ................................................. 25,0 -
31. Bedre fordeling i daginstitutioner, lånepulje (tekstanm. 111)

(Reservationsbev.) ................................................................... 76,0 -
35. Indsatser rettet mod forbedringer af danskernes madvaner og

sundhed (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) ......................... 1,3 -

15.26. Udsatte børn og unge
01. Forebyggende indsats for udsatte børn og unge (tekstanm.

111) (Reservationsbev.) .......................................................... - -
02. Mod en tidligere, forebyggende og mere effektiv indsats

(tekstanm. 111) (Reservationsbev.) ........................................ 3,5 -
03. Behandling af børn og unge (tekstanm. 9 og 111) (Reserva-

tionsbev.) ................................................................................. 70,6 -
04. Investering i virksomme indsatser for udsatte og sårbare

børn og unge (tekstanm. 9 og 111) (Reservationsbev.) ........ 28,5 -
05. Psykologbehandling til seksuelt misbrugte (tekstanm. 111)

(Reservationsbev.) ................................................................... - -
06. Rådgivningstilbud til psykisk sårbare unge (tekstanm. 111)

(Reservationsbev.) ................................................................... - -
07. Tilskud til Den Centrale Rådgivningsenhed i Grønland (Re-

servationsbev.) ........................................................................ - -
08. Særlig indsats for de svagest stillede børn og unge mv. (Re-

servationsbev.) ........................................................................ - -
09. Rammebeløb til projekter på det børne- og familiepolitiske

område (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) ........................... 5,0 -
10. Lige muligheder (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) ............ - -
11. Styrkelse af plejefamilieområdet (tekstanm. 111) (Reserva-

tionsbev.) ................................................................................. 6,9 -
12. Ny indsats mod asocial adfærd - Ansvar og Konsekvens

(tekstanm. 111) (Reservationsbev.) ........................................ - -
13. Forstærket indsats over for kriminelle og kriminalitetstruede

unge (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) ............................... 5,6 -
14. Styrkelse af den tidlige, forebyggende indsats i kommunerne

for psykisk sårbare unge (tekstanm. 9 og 111) (Reservations-
bev.) ......................................................................................... 18,4 -
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15. Centrale initiativer i forbindelse med styrket indsats mod
ungdomskriminalitet (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) ..... 1,0 -

16. Udbredelse af behandlingsmodeller til unge med misbrug
(tekstanm. 111) (Reservationsbev.) ........................................ 8,2 -

17. Tilskud til frivillige organisationers uddeling af julehjælp
(tekstanm. 111) (Reservationsbev.) ........................................ 4,0 -

18. Forældreprogrammer med videre (Reservationsbev.) ............ - -
19. Støtte til ungekrisecentre (tekstanm. 9 og 111) (Reservations-

bev.) ......................................................................................... 3,0 -
20. Bedre overgang til voksenlivet - en styrkelse af efterværn-

sindsatsen (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) ...................... - -
21. Virksomme indsatser for udsatte børn og unge og deres fa-

milier (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) ............................. 71,7 -
22. Opfølgende samtaler til tidligere anbragte unge (tekstanm.

111) (Reservationsbev.) .......................................................... - -
23. Systematisk fokus på opfølgning i sagsbehandlingen på bør-

ne- og ungeområdet (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) ...... 0,8 -
24. Udviklingsarbejde vedrørende mål og dokumentation (Reser-

vationsbev.) ............................................................................. - -
40. Strategisk forskningsprogram for velfærdsforskning (tekst-

anm. 111) (Reservationsbev.) ................................................. - -
48. Indsats for og forebyggelse af børn og unges sociale proble-

mer (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) ................................ - -
50. Handlekraftig indsats (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) .... 4,2 -
52. Forebyggelsesstrategi og inklusion (tekstanm. 111) (Reserva-

tionsbev.) ................................................................................. - -
53. Unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner (tekstanm.

118) ......................................................................................... - 11,9
54. Reservation til anbringelsesreformen (tekstanm. 111) (Reser-

vationsbev.) ............................................................................. 6,2 -
56. Centrale initiativer i forbindelse med Barnets Reform (tekst-

anm. 111) (Reservationsbev.) ................................................. 15,4 -
57. Samlet indsats til beskyttelse af børn mod overgreb mv.

(tekstanm. 111) (Reservationsbev.) ........................................ 9,2 -
58. Hjælp til flygtninge mv. i enkelttilfælde (Lovbunden) ......... 463,3 -
59. Udgifter til advokatbistand (Lovbunden) ............................... 19,9 -
66. Børnerådet (Driftsbev.) ........................................................... 9,2 -
70. Red Barnet (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) .................... 3,1 -
73. Driftsstøtte til organisationer mv. vedr. udsatte børn og unge

(tekstanm. 111) (Reservationsbev.) ........................................ 53,7 -
78. Børns Vilkår (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) ................. 16,9 -
79. Baglandet (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) ...................... 7,6 -

Borgere med handicap

15.64. Borgere med handicap
01. Flere mennesker med handicap i job (tekstanm. 111) (Reser-

vationsbev.) ............................................................................. - -
02. Handlingsplan til styrkelse af kvaliteten i sagsbehandlingen

på handicapområdet (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) ...... 2,6 -
04. Forsøg med ledsageordning for ældre synshandicappede

(tekstanm. 111) (Reservationsbev.) ........................................ 20,0 -
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05. Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet (tekst-
anm. 111) (Reservationsbev.) ................................................. 10,1 -

07. Handicappulje. Koloniophold mv. for handicappede børn,
unge og deres forældre (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) . 15,7 -

10. Undervisning af døvblinde (tekstanm. 111) (Reservations-
bev.) ......................................................................................... 1,2 -

11. Døvefilm (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) ....................... 7,1 -
12. Sociale teknologier for mennesker med funktionsnedsættel-

ser (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) .................................. - -
13. Deltagelse og medbestemmelse for mennesker med handicap

(tekstanm. 111) (Reservationsbev.) ........................................ - -
15. Fribefordring af handicappede mv. (tekstanm. 111) (Reserva-

tionsbev.) ................................................................................. 2,1 -
44. Udviklingsarbejde på handicapområdet - Nye og nemmere

veje (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) ................................ - -
45. Initiativer til forebyggelse af magtanvendelse (tekstanm.

111) (Reservationsbev.) .......................................................... 0,3 -
48. Evaluering af ordning om tilkøb af socialpædagogisk ledsa-

gelse (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) .............................. 1,0 -
51. Hjerneskadeklubber for arbejdsrehabilitering (tekstanm. 111)

(Reservationsbev.) ................................................................... - -
52. Rammebeløb til handicappede mv. (tekstanm. 111) (Reserva-

tionsbev.) ................................................................................. 1,0 -
53. Den Fælles Tolkeløsning (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) 45,6 -
54. Helhed og sammenhæng på handicapområdet (tekstanm.

111) (Reservationsbev.) .......................................................... - -
55. Nye indsatser for børn og unge med handicap (tekstanm. 9

og 111) (Reservationsbev.) ..................................................... 8,7 -
57. Mobilityinstruktører (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) ...... 0,4 -
59. Merudgifter til forsørgelse i hjemmet af børn med nedsat fy-

sisk eller psykisk funktionsevne (tekstanm. 114) (Lovbun-
den) .......................................................................................... 834,0 -

60. Merudgifter for personer med betydeligt og varigt nedsat fy-
sisk eller psykisk funktionsevne (tekstanm. 114) (Lovbun-
den) .......................................................................................... 80,0 -

63. Udlodning af spillehalsmidler gennem Danske Handicapor-
ganisationer (tekstanm. 101 og 111) (Reservationsbev.) ...... 3,6 -

65. Transportordning for blinde og svagsynede (Reservations-
bev.) ......................................................................................... - -

66. Det Centrale Handicapråd (Driftsbev.) .................................. 6,7 -
70. Ordbog over dansk tegnsprog (tekstanm. 111) (Reservations-

bev.) ......................................................................................... 0,8 -
73. Driftsstøtte til organisationer mv. vedr. borgere med handi-

cap (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) ................................. 13,2 -

Udsatte voksne og civilsamfund

15.71. Civilsamfund
01. National civilsamfundsstrategi (tekstanm. 111) (Reservations-

bev.) ......................................................................................... - -
03. Etablering og grundfinansiering af frivilligcentre (tekstanm.

111) (Reservationsbev.) .......................................................... 22,9 -
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04. Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark (tekstanm. 111) (Re-
servationsbev.) ........................................................................ 1,9 -

05. Frivilligt arbejde inden for det sociale felt (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.) ................................................................... - -

06. Strategi for et stærkere civilsamfund (tekstanm. 9 og 111)
(Reservationsbev.) ................................................................... 0,4 -

07. Whistleblowerordning i den frivillige sociale sektor (tekst-
anm. 111) (Reservationsbev.) ................................................. 1,0 -

47. Frivilligt socialt arbejde (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) 46,6 -
48. Tilbud om frivilligt arbejde som led i ungdomsuddannelser

(tekstanm. 111) (Reservationsbev.) ........................................ - -
53. Center for frivilligt socialt arbejde (tekstanm. 111) (Reserva-

tionsbev.) ................................................................................. 13,4 -
63. Udlodning af spillehalsmidler gennem ISOBRO (tekstanm.

101 og 111) (Reservationsbev.) ............................................. 6,3 -
66. Frivilligrådet (Driftsbev.) ........................................................ 6,5 -
73. Driftsstøtte til organisationer mv. vedr. civilsamfund (tekst-

anm. 111) (Reservationsbev.) ................................................. 9,5 -

15.72. Forsorgshjem
01. Generelle udgifter vedrørende forsorgshjem mv. (Lovbun-

den) .......................................................................................... 695,3 -
02. Kofoeds Skole (tekstanm. 102 og 111) (Driftsbev.) ............. 36,2 -
03. Møltrup Optagelseshjem (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) 9,7 -
04. Døgnværested for udsatte grønlændere (tekstanm. 111) (Re-

servationsbev.) ........................................................................ 3,2 -
05. Kofoeds Skole, afdrag og renter på bygningslån .................. 2,5 -

15.75. Udsatte voksne
02. Pulje til oprettelse af lokale/kommunale udsatteråd (tekst-

anm. 111) (Reservationsbev.) ................................................. - -
03. Styrket indsats over for voldsramte (tekstanm. 111) (Reser-

vationsbev.) ............................................................................. 17,6 -
06. Stærkere social mobilitet - et udviklings- og investeringspro-

gram på voksenområdet (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) 60,2 -
08. Særtilskud til Københavns Kommune (Reservationsbev.) .... - -
12. Støtte til borgere på vej ud af prostitution (tekstanm. 9 og

111) (Reservationsbev.) .......................................................... 2,0 -
13. Borgerstyrede budgetter til socialt udsatte (tekstanm. 111)

(Reservationsbev.) ................................................................... - -
14. Styrket indsats til forebyggelse af vold på botilbud (tekst-

anm. 111) (Reservationsbev.) ................................................. - -
16. Center for Rusmiddelforskning (Reservationsbev.) ............... 13,8 -
21. Hjemløsestrategi (tekstanm. 9 og 111) (Reservationsbev.) ... 34,9 16,9
22. Rygeadgang og røgfrit miljø på væresteder (tekstanm. 111)

(Reservationsbev.) ................................................................... - -
23. Aktivitetstilbud på væresteder mv. (tekstanm. 111) (Reserva-

tionsbev.) ................................................................................. - -
24. Styrket indsats til personer med senfølger efter seksuelle

overgreb i barndommen og ungdommen (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.) ................................................................... 2,0 -

26. Pulje til socialt udsatte grupper (tekstanm. 111 og 147) (Re-
servationsbev.) ........................................................................ 11,3 -
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27. Fremme af kønsligestilling blandt kvinder og mænd (tekst-
anm. 111) (Reservationsbev.) ................................................. 0,8 -

29. Social støtte i overgang til og fastholdelse af job (tekstanm.
111) (Reservationsbev.) .......................................................... 0,2 -

31. Styrket indsats til mænd i krise (tekstanm. 111) (Reserva-
tionsbev.) ................................................................................. 4,8 -

35. Initiativer for socialt udsatte grønlændere i Danmark (tekst-
anm. 111) (Reservationsbev.) ................................................. 0,3 -

36. Pulje til støtte til voldtægtsofre (tekstanm. 111) (Reserva-
tionsbev.) ................................................................................. 0,5 -

41. Initiativer vedrørende kvalitetsreformen (Reservationsbev.) . - -
46. Handlingsplan til bekæmpelse af hjemløshed (tekstanm. 9 og

111) (Reservationsbev.) .......................................................... 14,1 -
53. Socialt frikort (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) ................ 2,0 -
55. Styrkelse af kvaliteten i indsatsen i socialpsykiatrien (tekst-

anm. 111) (Reservationsbev.) ................................................. 25,0 -
56. Naturen som social og rehabiliterende indsats (tekstanm.

111) (Reservationsbev.) .......................................................... - -
57. Sociale tilbud til personer med sindslidelser (tekstanm. 111)

(Reservationsbev.) ................................................................... - -
58. Styrkelse af socialpsykiatrien (tekstanm. 111) (Reservations-

bev.) ......................................................................................... - -
59. Sundhed til socialt udsatte (tekstanm. 111) (Reservations-

bev.) ......................................................................................... - -
61. Psykiatriaftale 2011-2014 (Reservationsbev.) ........................ - -
62. Generel indsats til forebyggelse af vold på botilbud (tekst-

anm. 111) (Reservationsbev.) ................................................. 2,1 -
63. Styrket indsats over for personer udsat for seksuelle over-

greb (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) ............................... 22,6 -
64. Center for selvmordsforskning (tekstanm. 111) (Reserva-

tionsbev.) ................................................................................. 4,0 -
65. Udvikling af rapportværktøj (Reservationsbev.) .................... 1,3 -
66. Rådet for Socialt Udsatte (Driftsbev.) ................................... 7,0 -
67. Styrket indsats for sindslidende (tekstanm. 111) (Reserva-

tionsbev.) ................................................................................. - -
68. De Grønlandske Huse (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) ... 12,4 -
69. KFUK's arbejde (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) ............ 18,2 -
73. Driftsstøtte til organisationer mv. vedr. udsatte voksne

(tekstanm. 111) (Reservationsbev.) ........................................ 68,7 -
74. Overgangsordning (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) ......... - -
75. Udviklingsinitiativer (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) ..... - -
76. Indsatser for juridisk faderløse i Grønland (Reservationsbev.) 1,1 -
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C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer mv.

Nr. 9. ad 15.25.21., 15.25.22., 15.26.03., 15.26.04., 15.26.14., 15.26.19., 15.64.55., 15.71.06.,
15.75.12., 15.75.21. og 15.75.46.

Børne- og socialministeren bemyndiges til at indgå flerårige forpligtelser, hvor det skønnes
hensigtsmæssigt.

Materielle bestemmelser.

Nr. 100. ad 15.11.01.
Børne- og socialministeren bemyndiges til i begrænset omfang, og hvor det findes formåls-

tjenligt, at udbetale godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelse af rejseudgifter mv. til
medlemmer af nævn, råd og udvalg, der ikke på anden måde kan få dækket de omhandlede om-
kostninger.

Nr. 101. ad 15.64.63. og 15.71.63.
Børne- og socialministeren bemyndiges til at lade hhv. Danske Handicaporganisationer og

ISOBRO varetage forvaltningen af puljer til lokale foreninger inden for hhv. handicapområdet
og
det frivillige sociale område, ældreområdet, det sygdomsbekæmpende område og det almennyttige
område, herunder fastsættelsen af ansøgnings- og fordelingskriterier, afgørelseskompetencen samt
udbetalingen af puljen.

Stk. 2. Puljerne forudsættes udmøntet som ansøgningspuljer til lokale foreninger, fordelt bredt
såvel geografisk som i forhold til foreninger og formål. Organisationerne kan som udgangspunkt
ikke afgrænse ansøgerkredsen til egne medlemmer. Puljen kan dog afgrænses til egne medlem-
mer,
såfremt administrationsomkostningerne af puljen ellers bliver uforholdsmæssige store, eller det
kan
begrundes ud fra andre saglige hensyn. Organisationerne kan ikke tildele midler til egne afde-
linger.

Stk. 3. Der foretages ikke effektvurderinger af tilskudsordningen.
Stk. 4. Afgørelser om tilskud fra puljerne kan ikke påklages til børne- og socialministeren.

Nr. 102. ad 15.72.02.
Børne- og socialministeren bemyndiges til at afholde udgifter til betaling af Kofoeds Skoles

elevers deltagerbetaling mv. i henhold til lov om støtte til folkeoplysning af Kofoeds Skoles
Oplysningsforbund eller anden tilsvarende folkeoplysningskreds drevne undervisning på skolen.

Nr. 111. ad 15.11.01., 15.11.06., 15.11.35., 15.11.36., 15.12.06., 15.12.07., 15.25.04., 15.25.05.,
15.25.07., 15.25.20., 15.25.21., 15.25.22., 15.25.23., 15.25.24., 15.25.30., 15.25.31., 15.25.35.,
15.26.01., 15.26.02., 15.26.03., 15.26.04., 15.26.05., 15.26.06., 15.26.09., 15.26.10., 15.26.11.,
15.26.12., 15.26.13., 15.26.14., 15.26.15., 15.26.16., 15.26.17., 15.26.19., 15.26.20., 15.26.21.,
15.26.22., 15.26.23., 15.26.40., 15.26.48., 15.26.50., 15.26.52., 15.26.54., 15.26.56., 15.26.57.,
15.26.70., 15.26.73., 15.26.78., 15.26.79., 15.64.01., 15.64.02., 15.64.04., 15.64.05., 15.64.07.,
15.64.10., 15.64.11., 15.64.12., 15.64.13., 15.64.15., 15.64.44., 15.64.45., 15.64.48., 15.64.51.,
15.64.52., 15.64.53., 15.64.54., 15.64.55., 15.64.57., 15.64.63., 15.64.70., 15.64.73., 15.71.01.,
15.71.03., 15.71.04., 15.71.05., 15.71.06., 15.71.07., 15.71.47., 15.71.48., 15.71.53., 15.71.63.,
15.71.73., 15.72.02., 15.72.03., 15.72.04., 15.75.02., 15.75.03., 15.75.06., 15.75.12., 15.75.13.,
15.75.14., 15.75.21., 15.75.22., 15.75.23., 15.75.24., 15.75.26., 15.75.27., 15.75.29., 15.75.31.,
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15.75.35., 15.75.36., 15.75.46., 15.75.53., 15.75.55., 15.75.56., 15.75.57., 15.75.58., 15.75.59.,
15.75.62., 15.75.63., 15.75.64., 15.75.67., 15.75.68., 15.75.69., 15.75.73., 15.75.74. og 15.75.75.

Børne- og socialministeren bemyndiges til at fastsætte regler om anvendelse af bevilling,
herunder ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for tilskud, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af
tilskud og renter, regnskab, revision og rapportering om tilskud samt tilsyn og kontrol. Børne-
og socialministeren bemyndiges til at træffe beslutning om ydelse af tilskud, meddelelse om til-
skud, afslag på ansøgning om tilskud og genanvendelse af tilbagebetalte tilskud.

Stk. 2. Børne- og socialministeren kan henlægge administrationen af tilskud til Socialstyrel-
sen. Socialstyrelsen kan i den forbindelse fastsætte regler om adgangen til at påklage styrelsens
afgørelser vedrørende tilskud, herunder regler om at styrelsens afgørelser vedrørende tilskud ikke
kan indbringes for ministeren.

Nr. 114. ad 15.64.59. og 15.64.60.
Den kulancemæssige godtgørelse på 50.000 kr. til civile arbejdere og grønlændere m.fl., som

opholdt sig på eller i umiddelbar nærhed af Thulebasen inden for perioden fra og med d. 21. ja-
nuar 1968 til og med d. 17. september 1968, eller til deres ægtefælle, registrerede partner, sam-
lever eller børn, medfører ikke nedsættelse af ydelser, som måtte tilkomme de pågældende efter
lovgivningen inden for Børne- og Socialministeriets område, jf. lov om social pension, lov om
social service og lov om aktiv socialpolitik-

Nr. 118. ad 15.26.53.
Udgifter vedrørende unge uden lovligt ophold i landet, der opholder sig på en sikret afdeling

som led i varetægtssurrogat eller afsoning af dom, fordeles mellem alle landets kommuner efter
antallet af 15-17-årige, der bor i de enkelte kommuner pr. 1. januar i året forud for regnskabsåret.

Nr. 147. ad 15.75.26.40.
Personer, som deltager i Socialstyrelsens projekter om metodeprogrammet på stofmisbrugs-

området, kan som led i stofmisbrugsbehandlingen modtage gavekort fra en af de deltagende
kommuner i 2019. Personer, som modtager sådanne gavekort, er uanset bestemmelserne i stats-
skattelovens § 4 ikke skattepligtige af værdien af gavekortet. Gavekortets værdi fradrages heller
ikke i forsørgelsesydelser eller andre indkomstafhængige offentlige ydelser som kontanthjælp el.
lign.
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Børne- og Socialministeriet varetager opgaver i forbindelse med den centrale forvaltning af
de sociale serviceområder efter lov om social service, herunder driften af en række institutioner
og virksomheder. Endvidere hører opgaver inden for dagtilbud, udsatte børn, udsatte voksne,
borgere med handicap og familieret under ministeriets opgaver.

Børne- og Socialministeriet varetager de internationale opgaver på det sociale område, her-
under i forhold til EU-regler.

Ministeriet varetager endvidere opgaver vedrørende Familieretshuset (frem til d. 1. april 2019
Statsforvaltningen).

For yderligere information henvises til www.socialministeriet.dk.

Flerårsbudget:
Mio. kr. 2016 2017 2018 F 2020 2021 2022

Udgifter under delloft for driftsudgifter:

Nettotal ....................................................... 2.633,2 2.379,7 2.718,8 3.115,2 3.045,2 2.949,3 2.798,7
Udgift ......................................................... 2.843,1 2.587,2 2.936,6 3.335,0 3.247,1 3.138,0 2.979,6
Indtægt ....................................................... 209,8 207,5 217,8 219,8 201,9 188,7 180,9

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter ........................................... 915,1 919,9 1.034,4 1.047,1 1.080,4 1.055,9 1.020,3
15.11. Centralstyrelsen ............................. 606,0 618,9 727,6 716,2 761,6 745,8 712,6
15.12. Familieretshuset ............................ 309,1 301,0 306,8 330,9 318,8 310,1 307,7

Børn og unge ............................................ 524,3 361,3 490,8 765,1 679,5 612,2 614,0
15.25. Dagtilbud ....................................... 251,5 9,5 175,0 404,4 362,1 336,2 336,2
15.26. Udsatte børn og unge .................... 272,8 351,8 315,8 360,7 317,4 276,0 277,8

Borgere med handicap ............................ 124,7 124,1 119,5 140,1 137,9 137,5 122,6
15.64. Borgere med handicap .................. 124,7 124,1 119,5 140,1 137,9 137,5 122,6

Udsatte voksne og civilsamfund ............. 1.069,1 974,5 1.074,1 1.162,9 1.147,4 1.143,7 1.041,8
15.71. Civilsamfund ................................. 127,8 98,4 113,6 108,5 106,8 130,0 86,0
15.72. Forsorgshjem ................................. 630,3 569,9 655,0 744,4 743,4 742,9 742,3
15.75. Udsatte voksne .............................. 311,0 306,1 305,5 310,0 297,2 270,8 213,5

Udgifter under delloft for indkomstoverførsler:

Nettotal ....................................................... 1.692,6 1.648,6 1.411,9 1.383,6 1.383,6 1.383,6 1.383,6
Udgift ......................................................... 1.692,6 1.648,6 1.411,9 1.383,6 1.383,6 1.383,6 1.383,6

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter ........................................... 6,3 5,4 6,5 6,3 6,3 6,3 6,3
15.11. Centralstyrelsen ............................. 6,3 5,4 6,5 6,3 6,3 6,3 6,3

Børn og unge ............................................ 759,2 822,2 417,4 463,3 463,3 463,3 463,3
15.26. Udsatte børn og unge .................... 759,2 822,2 417,4 463,3 463,3 463,3 463,3

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.4.9 Børne- og Socialministeriet forvalter en række tilskud til forsknings-
og forsøgsvirksomhed samt udvikling og omstilling mv. inden for det
sociale område. Tilskuddene hertil er fortrinsvis opført på hovedkonti
under aktivitetsområde § 15.64. Borgere med handicap, § 15.71. Civil-
samfund og § 15.75. Særligt udsatte grupper. Disse tilskud betragtes
først som omfattet af Budgetvejledningens pkt. 2.4.9, når de er givet
ud over en 4-årig periode.

http://www.socialministeriet.dk
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Borgere med handicap ............................ 927,1 821,0 988,0 914,0 914,0 914,0 914,0
15.64. Borgere med handicap .................. 927,1 821,0 988,0 914,0 914,0 914,0 914,0

Udgifter uden for udgiftsloft:

Nettotal ....................................................... 1.614,0 1.686,6 1.707,1 1.817,2 1.817,2 1.741,2 1.741,2
Udgift ......................................................... 1.614,0 1.686,6 1.707,1 1.817,2 1.817,2 1.741,2 1.741,2

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter ........................................... 1.611,6 1.682,9 1.704,6 1.738,7 1.738,7 1.738,7 1.738,7
15.11. Centralstyrelsen ............................. 1.611,6 1.682,9 1.704,6 1.738,7 1.738,7 1.738,7 1.738,7

Børn og unge ............................................ - - - 76,0 76,0 - -
15.25. Dagtilbud ....................................... - - - 76,0 76,0 - -

Udsatte voksne og civilsamfund ............. 2,3 3,6 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
15.72. Forsorgshjem ................................. 2,3 3,6 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Ministeriet består af departementet, Socialstyrelsen og Familieretshuset (frem til d. 1. april
2019 Statsforvaltningen), Kofoeds Skole, Børnerådet, Rådet for Socialt Udsatte, Det Centrale
Handicapråd, Frivilligrådet, en række videns- og formidlingscentre samt selvejende institutioner.

Departementet indgår resultatplaner med Socialstyrelsen, Familieretshuset (frem til d. 1. april
2019 Statsforvaltningen), Kofoeds Skole, Børnerådet, Rådet for Socialt Udsatte, Det Centrale
Handicapråd samt Frivilligrådet.

Endvidere er der indgået kontrakter med en række videns- og formidlingscentre.

Nedenfor er opført en oversigt over ministerområdets hovedkonti med angivelse af, om kontoen
er omfattet af det statslige udgiftsloft:

Udgifter under delloft for driftsudgifter:
15.11.01. Departementet (tekstanm. 100 og 111)

(Driftsbev.)  
15.11.06. Omstillingsinitiativer mv. (tekstanm. 111)

(Reservationsbev.)  
15.11.25. Børne- og Socialministeriets administra-

tionsudgifter til satspuljeprojekter
(Driftsbev.)  

15.11.30. Socialstyrelsen (Driftsbev.)  
15.11.31. Rådgivning og udredning

(Reservationsbev.)  
15.11.33. Gebyr ved ansøgning om navneændrin-

ger  
15.11.35. Udvikling af samfundsøkonomiske mo-

deller (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)  
15.11.36. Projekter i nordisk regi mv. (tekstanm.

111) (Reservationsbev.)  
15.11.43. Berigtigelser vedrørende det sociale refu-

sionssystem (Lovbunden)  
15.11.73. Driftsstøtte til organisationer mv. gene-

relt (Reservationsbev.)  
15.11.79. Reserver og budgetregulering  
15.12.01. Familieretshuset (Statsforvaltningen frem

til d. 1. april 2019) (Driftsbev.)  
 15.12.02. Børnesagkyndige undersøgelser

(Lovbunden)  
15.12.03. Børneloven mv. (Lovbunden)  
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15.12.05. Værgevederlag (Lovbunden)  
15.12.06. Parrådgivning (tekstanm. 111)

(Reservationsbev.)  
15.12.07. Nyt adoptionssystem (tekstanm. 111)

(Reservationsbev.)  
15.12.08. Gebyrordninger for Familieretshuset

(Reservationsbev.)  
15.25.02. Mere pædagogisk personale i dagtilbud

(Reservationsbev.)  
15.25.04. 1.000-dages-program - en bedre start på

livet (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)  
15.25.05. Satspuljeinitiativer vedr. dagtilbud (tekst-

anm. 111) (Reservationsbev.)  
15.25.07. Reserve vedrørende dagtilbudsloven

(tekstanm. 111) (Reservationsbev.)  
15.25.20. Bedre kvalitet i dagtilbud (tekstanm. 111)

(Reservationsbev.)  
15.25.21. Målrettede indsatser over for børn i ud-

satte positioner (tekstanm. 9 og 111)
(Reservationsbev.)  

15.25.22. Fagligt og ledelsesmæssigt kompetence-
løft i dagtilbud (tekstanm. 9 og 111)
(Reservationsbev.)  

15.25.23. Førstehjælp (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)  

15.25.24. Viden til praksis (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)  

15.25.30. Bedre fordeling i daginstitutioner, ansøg-
ningspulje (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)  

15.25.35. Indsatser rettet mod forbedringer af dan-
skernes madvaner og sundhed (tekstanm.
111) (Reservationsbev.)  

15.26.01. Forebyggende indsats for udsatte børn og
unge (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)  

15.26.02. Mod en tidligere, forebyggende og mere
effektiv indsats (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)  

15.26.03. Behandling af børn og unge (tekstanm. 9
og 111) (Reservationsbev.)  

15.26.04. Investering i virksomme indsatser for ud-
satte og sårbare børn og unge (tekstanm.
9 og 111) (Reservationsbev.)  

15.26.05. Psykologbehandling til seksuelt misbrug-
te (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)  

15.26.06. Rådgivningstilbud til psykisk sårbare un-
ge (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)  

15.26.07. Tilskud til Den Centrale Rådgivningsen-
hed i Grønland (Reservationsbev.)  

15.26.08. Særlig indsats for de svagest stillede
børn og unge mv. (Reservationsbev.)  
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15.26.09. Rammebeløb til projekter på det børne-
og familiepolitiske område (tekstanm.
111) (Reservationsbev.)  

15.26.10. Lige muligheder (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)  

15.26.11. Styrkelse af plejefamilieområdet (tekst-
anm. 111) (Reservationsbev.)  

15.26.12. Ny indsats mod asocial adfærd - Ansvar
og Konsekvens (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)  

15.26.13. Forstærket indsats over for kriminelle og
kriminalitetstruede unge (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)  

15.26.14. Styrkelse af den tidlige, forebyggende
indsats i kommunerne for psykisk sårba-
re unge (tekstanm. 9 og 111)
(Reservationsbev.)  

15.26.15. Centrale initiativer i forbindelse med
styrket indsats mod ungdomskriminalitet
(tekstanm. 111) (Reservationsbev.)  

15.26.16. Udbredelse af behandlingsmodeller til
unge med misbrug (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)  

15.26.17. Tilskud til frivillige organisationers ud-
deling af julehjælp (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)  

15.26.18. Forældreprogrammer med videre
(Reservationsbev.)  

15.26.19. Støtte til ungekrisecentre (tekstanm. 9 og
111) (Reservationsbev.)  

15.26.20. Bedre overgang til voksenlivet - en styr-
kelse af efterværnsindsatsen (tekstanm.
111) (Reservationsbev.)  

15.26.21. Virksomme indsatser for udsatte børn og
unge og deres familier (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)  

15.26.22. Opfølgende samtaler til tidligere anbrag-
te unge (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)  

15.26.23. Systematisk fokus på opfølgning i sags-
behandlingen på børne- og ungeområdet
(tekstanm. 111) (Reservationsbev.)  

15.26.24. Udviklingsarbejde vedrørende mål og
dokumentation (Reservationsbev.)  

15.26.40. Strategisk forskningsprogram for vel-
færdsforskning (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)  

15.26.48. Indsats for og forebyggelse af børn og
unges sociale problemer (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)  

15.26.50. Handlekraftig indsats (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)  
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15.26.52. Forebyggelsesstrategi og inklusion (tekst-
anm. 111) (Reservationsbev.)  

15.26.53. Unges ophold i Kriminalforsorgens insti-
tutioner (tekstanm. 118)  

15.26.54. Reservation til anbringelsesreformen
(tekstanm. 111) (Reservationsbev.)  

15.26.56. Centrale initiativer i forbindelse med
Barnets Reform (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)  

15.26.57. Samlet indsats til beskyttelse af børn
mod overgreb mv. (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)  

15.26.59. Udgifter til advokatbistand (Lovbunden)  
15.26.66. Børnerådet (Driftsbev.)  
15.26.70. Red Barnet (tekstanm. 111)

(Reservationsbev.)  
15.26.73. Driftsstøtte til organisationer mv. vedr.

udsatte børn og unge (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)  

15.26.78. Børns Vilkår (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)  

15.26.79. Baglandet (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)  

15.64.01. Flere mennesker med handicap i job
(tekstanm. 111) (Reservationsbev.)  

15.64.02. Handlingsplan til styrkelse af kvaliteten i
sagsbehandlingen på handicapområdet
(tekstanm. 111) (Reservationsbev.)  

15.64.04. Forsøg med ledsageordning for ældre
synshandicappede (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)  

15.64.05. Den Uvildige Konsulentordning på Han-
dicapområdet (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)  

15.64.07. Handicappulje. Koloniophold mv. for
handicappede børn, unge og deres foræl-
dre (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)  

15.64.10. Undervisning af døvblinde (tekstanm.
111) (Reservationsbev.)  

15.64.11. Døvefilm (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)  

15.64.12. Sociale teknologier for mennesker med
funktionsnedsættelser (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)  

15.64.13. Deltagelse og medbestemmelse for men-
nesker med handicap (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)  

15.64.15. Fribefordring af handicappede mv. (tekst-
anm. 111) (Reservationsbev.)  

15.64.44. Udviklingsarbejde på handicapområdet -
Nye og nemmere veje (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)  
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15.64.45. Initiativer til forebyggelse af magtanven-
delse (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)  

15.64.48. Evaluering af ordning om tilkøb af so-
cialpædagogisk ledsagelse (tekstanm.
111) (Reservationsbev.)  

15.64.51. Hjerneskadeklubber for arbejdsrehabilite-
ring (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)  

15.64.52. Rammebeløb til handicappede mv. (tekst-
anm. 111) (Reservationsbev.)  

15.64.53. Den Fælles Tolkeløsning (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)  

15.64.54. Helhed og sammenhæng på handicapom-
rådet (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)  

15.64.55. Nye indsatser for børn og unge med han-
dicap (tekstanm. 9 og 111)
(Reservationsbev.)  

15.64.57. Mobilityinstruktører (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)  

15.64.63. Udlodning af spillehalsmidler gennem
Danske Handicaporganisationer (tekst-
anm. 101 og 111) (Reservationsbev.)  

15.64.65. Transportordning for blinde og svagsyne-
de (Reservationsbev.)  

15.64.66. Det Centrale Handicapråd (Driftsbev.)  
15.64.70. Ordbog over dansk tegnsprog (tekstanm.

111) (Reservationsbev.)  
15.64.73. Driftsstøtte til organisationer mv. vedr.

borgere med handicap (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)  

15.71.01. National civilsamfundsstrategi (tekstanm.
111) (Reservationsbev.)  

15.71.03. Etablering og grundfinansiering af frivil-
ligcentre (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)  

15.71.04. Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark
(tekstanm. 111) (Reservationsbev.)  

15.71.05. Frivilligt arbejde inden for det sociale
felt (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)  

15.71.06. Strategi for et stærkere civilsamfund
(tekstanm. 9 og 111) (Reservationsbev.)  

15.71.07. Whistleblowerordning i den frivillige so-
ciale sektor (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)  

15.71.47. Frivilligt socialt arbejde (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)  

15.71.48. Tilbud om frivilligt arbejde som led i
ungdomsuddannelser (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)  

15.71.53. Center for frivilligt socialt arbejde (tekst-
anm. 111) (Reservationsbev.)  

15.71.63. Udlodning af spillehalsmidler gennem
ISOBRO (tekstanm. 101 og 111)
(Reservationsbev.)  
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15.71.66. Frivilligrådet (Driftsbev.)  
15.71.73. Driftsstøtte til organisationer mv. vedr.

civilsamfund (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)  

15.72.01. Generelle udgifter vedrørende forsorgs-
hjem mv. (Lovbunden)  

15.72.02. Kofoeds Skole (tekstanm. 102 og 111)
(Driftsbev.)  

15.72.03. Møltrup Optagelseshjem (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)  

15.72.04. Døgnværested for udsatte grønlændere
(tekstanm. 111) (Reservationsbev.)  

15.75.02. Pulje til oprettelse af lokale/kommunale
udsatteråd (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)  

15.75.03. Styrket indsats over for voldsramte
(tekstanm. 111) (Reservationsbev.)  

15.75.06. Stærkere social mobilitet - et udviklings-
og investeringsprogram på voksenområ-
det (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)  

15.75.08. Særtilskud til Københavns Kommune
(Reservationsbev.)  

15.75.12. Støtte til borgere på vej ud af prostitu-
tion (tekstanm. 9 og 111)
(Reservationsbev.)  

15.75.13. Borgerstyrede budgetter til socialt udsat-
te (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)  

15.75.14. Styrket indsats til forebyggelse af vold
på botilbud (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)  

15.75.16. Center for Rusmiddelforskning
(Reservationsbev.)  

15.75.21. Hjemløsestrategi (tekstanm. 9 og 111)
(Reservationsbev.)  

15.75.22. Rygeadgang og røgfrit miljø på væreste-
der (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)  

15.75.23. Aktivitetstilbud på væresteder mv. (tekst-
anm. 111) (Reservationsbev.)  

15.75.24. Styrket indsats til personer med senføl-
ger efter seksuelle overgreb i barndom-
men og ungdommen (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)  

15.75.26. Pulje til socialt udsatte grupper (tekst-
anm. 111 og 147) (Reservationsbev.)  

15.75.27. Fremme af kønsligestilling blandt kvin-
der og mænd (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)  

15.75.29. Social støtte i overgang til og fastholdel-
se af job (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)  

15.75.31. Styrket indsats til mænd i krise (tekst-
anm. 111) (Reservationsbev.)  
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15.75.35. Initiativer for socialt udsatte grønlændere
i Danmark (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)  

15.75.36. Pulje til støtte til voldtægtsofre (tekst-
anm. 111) (Reservationsbev.)  

15.75.41. Initiativer vedrørende kvalitetsreformen
(Reservationsbev.)  

15.75.46. Handlingsplan til bekæmpelse af hjem-
løshed (tekstanm. 9 og 111)
(Reservationsbev.)  

15.75.53. Socialt frikort (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)  

15.75.55. Styrkelse af kvaliteten i indsatsen i so-
cialpsykiatrien (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)  

15.75.56. Naturen som social og rehabiliterende
indsats (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

15.75.57. Sociale tilbud til personer med sindsli-
delser (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)  

15.75.58. Styrkelse af socialpsykiatrien (tekstanm.
111) (Reservationsbev.)  

15.75.59. Sundhed til socialt udsatte (tekstanm.
111) (Reservationsbev.)  

 15.75.61. Psykiatriaftale 2011-2014
(Reservationsbev.)  

15.75.62. Generel indsats til forebyggelse af vold
på botilbud (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)  

15.75.63. Styrket indsats over for personer udsat
for seksuelle overgreb (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)  

15.75.64. Center for selvmordsforskning (tekstanm.
111) (Reservationsbev.)  

15.75.65. Udvikling af rapportværktøj
(Reservationsbev.)  

15.75.66. Rådet for Socialt Udsatte (Driftsbev.)  
15.75.67. Styrket indsats for sindslidende (tekst-

anm. 111) (Reservationsbev.)  
15.75.68. De Grønlandske Huse (tekstanm. 111)

(Reservationsbev.)  
15.75.69. KFUK's arbejde (tekstanm. 111)

(Reservationsbev.)  
15.75.73. Driftsstøtte til organisationer mv. vedr.

udsatte voksne (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)  

15.75.74. Overgangsordning (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)  

15.75.75. Udviklingsinitiativer (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)  

15.75.76. Indsatser for juridisk faderløse i Grøn-
land (Reservationsbev.)  
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Udgifter under delloft for indk.overførsler:
15.11.42. Christiansø, Kgl. resolution af 12. de-

cember 1845 (Lovbunden)  
15.26.58. Hjælp til flygtninge mv. i enkelttilfælde

(Lovbunden)  
15.64.59. Merudgifter til forsørgelse i hjemmet af

børn med nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne (tekstanm. 114)
(Lovbunden)  

15.64.60. Merudgifter for personer med betydeligt
og varigt nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne (tekstanm. 114)
(Lovbunden)  

Udgifter uden for udgiftsloft:
15.11.10. Den centrale refusionsordning

(Lovbunden)  
15.25.31. Bedre fordeling i daginstitutioner, låne-

pulje (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)  
15.72.05. Kofoeds Skole, afdrag og renter på byg-

ningslån  

Artsoversigt:
Mio. kr. 2016 2017 2018 F 2020 2021 2022

Bevilling i alt ............................................. 5.944,8 5.748,2 5.838,0 6.316,0 6.246,0 6.074,1 5.923,5
Årets resultat .............................................. -5,0 -33,3 -0,2 - - - -

Aktivitet i alt .............................................. 5.939,8 5.714,9 5.837,8 6.316,0 6.246,0 6.074,1 5.923,5
Udgift ..................................................... 6.149,6 5.922,4 6.055,6 6.535,8 6.447,9 6.262,8 6.104,4
Indtægt ................................................... 209,8 207,5 217,8 219,8 201,9 188,7 180,9

Specifikation af aktivitet i alt:
Driftsposter:

Udgift ..................................................... 864,0 877,8 976,6 1.082,2 1.021,3 954,3 894,4
Indtægt ................................................... 90,3 56,9 76,4 81,8 81,7 82,0 82,2

Interne statslige overførsler:
Udgift ..................................................... 17,8 44,2 2,7 68,2 67,8 54,0 46,9
Indtægt ................................................... 19,2 47,0 5,0 66,2 65,3 51,8 43,8

Øvrige overførsler:
Udgift ..................................................... 5.261,7 4.993,3 5.072,7 5.381,8 5.355,2 5.250,9 5.159,5
Indtægt ................................................... 100,3 103,6 136,4 71,8 54,9 54,9 54,9

Finansielle poster:
Udgift ..................................................... 5,3 4,3 2,1 3,6 3,6 3,6 3,6
Indtægt ................................................... - 0,0 - - - - -

Kapitalposter:
Udgift ..................................................... 0,9 2,7 1,5 - - - -
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Standardkontooversigt:
Mio. kr. 2016 2017 2018 F 2020 2021 2022

Driftsposter ................................................. 773,6 821,0 900,2 1.000,4 939,6 872,3 812,2
11. Salg af varer ....................................... 32,7 13,8 19,3 16,2 16,2 16,2 16,2
12. Internt statsligt salg af varer og

tjenesteydelser ..................................... - 4,7 - - - - -
13. Kontrolafgifter og gebyrer ................. 27,3 23,9 33,7 43,0 43,4 43,7 43,9
16. Husleje, leje af arealer, leasing .......... 43,5 39,7 27,9 25,5 25,5 25,5 25,5
17. Internt statsligt køb af varer og

tjenester ............................................... - 37,9 - - - - -
18. Lønninger / personaleomkostninger ... 538,2 530,0 621,0 650,3 624,2 591,7 563,0
20. Af- og nedskrivninger ........................ 18,9 23,8 7,6 9,0 9,0 7,7 7,7
21. Andre driftsindtægter .......................... 30,2 14,5 23,4 22,6 22,1 22,1 22,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger ... 262,9 246,4 320,1 397,4 362,6 329,4 298,2
28. Ekstraordinære indtægter .................... 0,1 - - - - - -
29. Ekstraordinære omkostninger ............. 0,5 - - - - - -

Interne statslige overførsler ....................... -1,4 -2,8 -2,3 2,0 2,5 2,2 3,1
33. Interne statslige overførsels-

indtægter ............................................. 19,2 47,0 5,0 66,2 65,3 51,8 43,8
43. Interne statslige overførsels-

udgifter ................................................ 17,8 44,2 2,7 68,2 67,8 54,0 46,9

Øvrige overførsler ...................................... 5.161,3 4.889,7 4.936,3 5.310,0 5.300,3 5.196,0 5.104,6
31. Overførselsindtægter fra EU .............. -3,2 5,9 - 16,9 - - -
32. Overførselsindtægter fra kommuner

og regioner .......................................... 14,0 11,1 15,2 11,9 11,9 11,9 11,9
34. Øvrige overførselsindtægter ............... 89,6 86,7 121,2 43,0 43,0 43,0 43,0
41. Overførselsudgifter til EU og

øvrige udland ...................................... - - 0,1 - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner

og regioner .......................................... 3.907,9 3.884,0 3.738,4 3.831,2 3.829,6 3.829,6 3.829,6
44. Tilskud til personer ............................. 17,4 14,6 29,5 15,4 15,4 15,4 15,4
46. Tilskud til anden virksomhed og

investeringstilskud .............................. 1.336,4 1.094,7 1.222,7 1.476,3 1.382,5 1.265,9 1.175,7
49. Reserver og budgetregulering ............ - - 82,0 58,9 127,7 140,0 138,8

Finansielle poster ....................................... 5,3 4,3 2,1 3,6 3,6 3,6 3,6
25. Finansielle indtægter ........................... - 0,0 - - - - -
26. Finansielle omkostninger .................... 5,3 4,3 2,1 3,6 3,6 3,6 3,6

Kapitalposter .............................................. 5,9 36,0 1,7 - - - -
54. Statslige udlån, tilgang ....................... 0,9 2,7 1,5 - - - -
74. Fri egenkapital (budgettering af

årets resultat) ....................................... -5,0 -33,3 -0,2 - - - -

I alt ............................................................. 5.944,8 5.748,2 5.838,0 6.316,0 6.246,0 6.074,1 5.923,5

Videreførselsoversigt, inkl. overført overskud:

Beholdning primo 2018 ............................................ 104,1 - - 392,7

 Mio. kr.

Drifts-
bevilling

Statsvirk-
somhed

Anlægs-
bevilling

Reserva-
tions-

bevilling
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Fællesudgifter

15.11. Centralstyrelsen

Aktivitetsområdet omfatter bevillinger til departementet, Børne- og Socialministeriets admi-
nistrationsudgifter til satspuljeprojekter, Socialstyrelsen, forskellige tilskud, reserver og budge-
tregulering mv.

Særlige bevillingsbestemmelser

15.11.01. Departementet (tekstanm. 100 og 111) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Nettoudgiftsbevilling ................................... 156,4 154,4 148,6 146,9 142,3 139,8 137,3

Indtægt ......................................................... 5,3 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4
Udgift ........................................................... 162,8 144,6 153,0 151,3 146,7 144,2 141,7

Årets resultat ............................................... -1,1 14,2 -  - - - -

10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 162,8 142,6 149,7 146,5 143,0 139,7 137,2
Indtægt .................................................. 5,3 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4

30. Stærke dagtilbud
Udgift .................................................... - 2,0 3,3 4,8 3,7 4,5 4,5

Regler der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevilling mellem driftsbevillingerne på
aktivitetsområdet § 15.11. Centralstyrelsen, § 15.11.79. Reserver og
budgetregulering, § 15.12.01. Familieretshuset (frem til d. 1. april
2019 Statsforvaltningen), § 15.71.66. Frivilligrådet og § 15.72.02.
Kofoeds Skole.

BV 2.10.5 Der er adgang til at overføre bevilling mellem § 15.11. Centralstyrel-
sen og § 07.18.19.75. Administration vedr. Børne- og Socialministe-
riets Fond til sociale formål.

BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne fra neden-
stående konti til afholdelse af udgifter i forbindelse med administra-
tion af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog
maksimalt svarende til den faktiske udgift.
§ 15.11.06. Omstillingsinitiativer mv.
§ 15.71.47. Frivilligt socialt arbejde,
§ 15.71.48. Tilbud om frivilligt arbejde som led i ungdomsuddannel-
ser,
§ 15.26.01. Forebyggende indsats for udsatte børn og unge og
§ 15.64.50. Tilskud til organisationer, foreninger og institutioner på
handicapområdet.



26 § 15.11.01.

97. Andre tilskudsfinansierede akti-
 viteter

Udgift .................................................... - - - - - - -

Bemærkninger: Interne statslige overførsler: Der overføres 1,1 mio. kr. til § 06.11.01.10. Udenrigstjenesten til dækning
af udgifter vedrørende socialattaché.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur
15.11.01. Departementet, CVR-nr. 33962452.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Børne- og Socialministeriets mål er at sikre en effektiv gennemførelse og udvikling af rege-
ringens politik på ministeriets ressortområde. Det er departementets opgave at følge udviklingen
inden for børne-, social-, familierets- og dagtilbudsområdet.

Departementet bistår børne- og socialministeren i at udforme regeringens politik på det so-
ciale område, på dagtilbudsområdet samt på det familieretlige område ved at følge med i og bi-
drage til at udvikle indsatsen over for børn, unge og voksne samt udvikle og koordinere områ-
dernes indhold og styring, herunder områdernes struktur og rammer.

Departementet bistår børne- og socialministeren ved Folketingets behandling af forslag på
disse områder og i gennemførelsen af den vedtagne politik. Departementet udarbejder indspil
inden for ressortområderne til forhandlingerne om udmøntning af satspuljen, finansloven mv.
samt koordinerer den efterfølgende udmøntning af de aftalte initiativer. Videre varetager depar-
tementet de internationale opgaver på det sociale område, på dagtilbudsområdet samt det famili-
eretlige område, herunder i forhold til EU-regler.

Departementet gennemfører kvantitative analyser og arbejder med den strategiske udvikling
af data, statistik og dokumentation på ministerområdet, herunder opfølgning på regeringens mål
for social mobilitet i en årlig Socialpolitisk Redegørelse.

Departementet varetager opgaver i forbindelse med Børne- og Socialministeriets forsknings-
midler, puljer og institutioner.

Yderligere oplysninger kan findes på www.socialministeriet.dk.

4. Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.10.5 Der kan på kontoen afholdes lønudgifter til projektmedarbejdere finan-
sieret af § 15.11.06. Omstillingsinitiativer mv. efter forudgående fore-
læggelse for Finansministeriet. Overførslen sker ved en intern statslig
overførsel.

http://www.socialministeriet.dk
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5. Opgaver og mål

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3

Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Indtægter i alt .............................................. 5,3 4,4 4,4  4,4 4,4 4,4 4,4
6. Øvrige indtægter .................................... 5,3 4,4 4,4  4,4 4,4 4,4 4,4

8. Personale
 R R B F BO1 BO2 BO3

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Personale i alt (årsværk) ............................ 168 139 168  157 153 150 147
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 88,4 87,0 101,4  100,4 97,9 96,3 94,5

Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 88,4 87,0 101,4  100,4 97,9 96,3 94,5

 Opgaver Mål
Børne- og Socialpolitik Departementet udarbejder beslutningsoplæg,

reformoplæg og øvrigt materiale til politiske
forhandlinger i forbindelse med udviklingen
af ny politik og indsatser på børne-, social-,
dagtilbuds- og familieretsområdet, og kommer
endvidere med indspil til forhandlinger om
udmøntning af satspuljen, finansloven og
kommuneøkonomiaftalen. Endvidere udarbej-
des og implementeres ny lovgivning og politi-
ske initiativer. Derudover koordinerer departe-
mentet lovprogram, lovhøringer, udøver lov-
teknisk bistand og styrer lovprocessen på Bør-
ne- og Socialministeriets område samt vareta-
ger departementets generelle offentligretlige
spørgsmål vedrørende forvaltnings-, offentlig-
heds- og persondataloven samt øvrige juridiske
spørgsmål.
Departementet gennemfører kvantitative ana-
lyser, herunder opfølgning på regeringens mål
for social mobilitet i en årlig Socialpolitisk
Redegørelse, og arbejder med den strategiske
udvikling af data, statistik og dokumentation
på ministerområdet, herunder koordinerer ar-
bejdet med statistik, data og dokumentation i
forhold til KL, Danske Regioner og øvrige
ministerier.

Mio. kr.
R

2016
R

2017
B

2018
F

2019
BO1
2020

BO2
2021

BO3
2022

Udgift i alt ........................................... 140,0 144,6 153,1 151,3 145,7 144,2 141,7

0. Generelle fællesomkostninger ........ 54,4 55,4 65,8 68,4 65,8 64,9 63,6
1. Børne- og socialpolitik ................... 85,6 89,2 87,3 82,9 79,9 79,3 78,1
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9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3

Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Reguleret egenkapital ................................. - - 5,5 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 47,9 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 53,4 - - - -

Langfristet gæld primo ............................... 5,1 1,7 3,1 0,7 0,6 0,5 0,4
+ anskaffelser .............................................. - - - - - - -
- afhændelse af aktiver ............................... 0,4 2,6 - - - - -
- afskrivninger ............................................. 1,7 -1,1 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1
Samlet gæld ultimo ..................................... 2,9 0,2 2,7 0,6 0,5 0,4 0,3

Låneramme .................................................. - - 25,3 25,8 25,8 25,8 25,8
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 10,7 2,3 1,9 1,6 1,2

10. Almindelig virksomhed
På kontoen afholdes udgifter og indtægter, der relaterer sig til departementets virksomhed.
Der er afsat 3,1 mio. kr. i 2014 og 2,9 mio. kr. årligt fra 2015 og frem (2014-pl) til etablering

af en central koordinationsenhed i sager om international børnebortførelse. Dette medfører bl.a.
en øget støtte til den efterladte forælder samt en opkvalificering af den generelle opgavevareta-
gelse, både internationalt og nationalt, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre,
Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen
for 2014 af oktober 2013 (Projekt-id 2014-9).

| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2020 (2019-pl)
| til evaluering og undersøgelse af kommunernes brug af børne-, unge- og forældrepålæg mv., jf.
| Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti om en reform af indsatsen mod
| ungdomskriminalitet af juni 2018. Midlerne udmøntes fra reserven på § 35.11.33. Reserve til
| indsats mod ungdomskriminalitet.

30. Stærke dagtilbud
Underkontoen er oprettet med 3,3 mio. kr. i 2018 (2018-pl), 4,8 mio. kr. i 2019, 3,7 mio. kr.

i 2020, 4,5 mio. kr. i 2021 og 2022 (2019-pl), jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet,
Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om Stærke dagtilbud af juni 2017. Der er i 2018 afsat
1,0 mio. kr. til en informationskampagne, der skal oplyse forældrene om muligheden for dagtilbud
samt deres nuværende og kommende valgmuligheder. Der er endvidere afsat midler i 2017-2021
til en reserve til udgifter i forbindelse med implementering af aftalen om Stærke dagtilbud.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
Departementets tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter aktiviteter, der finansieres med støtte

fra statslige fonde, program- og puljeordninger, EU m.fl.

15.11.06. Omstillingsinitiativer mv. (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)
På finansloven for 2019 er § 15.13.11. Omstillingsinitiativer mv. overført til denne konto.
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Særlige bevillingsbestemmelser

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... 6,9 2,0 - - - - -

10. Omstillingsinitiativer mv.
Udgift ................................................... 6,9 2,0 - - - - -
17. Internt statsligt køb af varer og

  tjenester ......................................... - 2,5 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 0,5 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 6,9 -1,0 - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2018

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 7,6
I alt .................................................................................................................................. 7,6

10. Omstillingsinitiativer mv.
Bevillingen anvendes til omstillingsformål, herunder til forskning, således at der kan gås

dybere ind på områder af særlig interesse. Midlerne kan desuden anvendes til informations- og
analyseaktiviteter, konsulenter, konferencer mv. Endvidere kan kontoen anvendes til at støtte
forsøgs- og udviklingsinitiativer centralt og i kommuner, i regioner, i frivilligt arbejde og i part-
nerskaber for dermed at skabe grundlag for den bedst mulige effekt af indsatsen.

Der overføres 1,0 mio. kr. årligt fra 2015 og frem til § 15.11.01. Departementet til diverse
statistikopgaver.

Der overføres 0,3 mio. kr. årligt fra 2016 og frem til § 17. Beskæftigelsesministeriet vedrø-
rende omstillingsformål på ministerområdet og 0,4 mio. kr. årligt fra 2016 og frem til § 16.
Sundheds- og Ældreministeriet vedrørende omstillingsformål på ministerområdet. Der overføres
endvidere 0,1 mio. kr. årligt fra 2016 og frem til det daværende § 20. Ministeriet for Børn, Un-
dervisning og Ligestilling vedrørende omstillingsformål på ministerområdet.

Der overføres 2,1 mio. kr. i 2016 til § 15.11.21. Ankestyrelsen til finansiering af Antidiskri-
minationsenheden.

Der overføres 0,4 mio. kr. årligt fra 2016 og frem til § 15.14.11. Efteruddannelse til finan-
siering af Danmarks bidrag til Nordisk Velfærdscenter.

Regler der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5 Der kan af kontoen afholdes udgifter i forbindelse med ansættelse af

projektmedarbejdere efter forudgående forelæggelse for Finansmini-
steriet. Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til af-
holdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne,
aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt sva-
rende til den faktiske udgift. Administration af bevillingen foregår på
§ 15.11.01. departementet.
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Bevillingen er reduceret med 12,6 mio. kr. i 2016, 14,7 mio. kr. i 2017, 14,6 mio. kr. i 2018
og 14,6 mio. kr. i 2019.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15.11.10. Den centrale refusionsordning (Lovbunden)
På finansloven for 2019 er § 15.15.03. Den centrale refusionsordning overført til denne konto.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... 1.611,6 1.682,9 1.704,6 1.738,7 1.738,7 1.738,7 1.738,7

10. Den centrale refusionsordning
Udgift ................................................... 1.611,6 1.682,9 1.704,6 1.738,7 1.738,7 1.738,7 1.738,7
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 1.611,6 1.682,9 1.704,6 1.738,7 1.738,7 1.738,7 1.738,7

10. Den centrale refusionsordning
Den centrale refusionsordning trådte i kraft d. 1. januar 2007 i forbindelse med kommunal-

reformen. Efter § 176 i lov om social service, jf. LBK nr. 102 af 29. januar 2018 med senere
ændringer refunderer staten en del af kommunernes udgifter i konkrete sager om hjælp og støtte
til personer under 67 år. Alt efter størrelsen af den kommunale udgift til en sag yder staten enten
25 eller 50 pct. refusion.

Med lov nr. 140 af 28. marts 2012 om ændring af lov om social service indførtes § 176 a i
lov om social service, hvorefter der gælder en særlig beløbsgrænse i sager om hjælp og støtte til
personer, som er under 18 år eller modtager støtte efter lov om social service § 76.

I 2018 refunderes efter § 176 i lov om social service 25 pct. af udgifterne fra 1.050.000 kr.
og derover. For den del af udgifterne, der overstiger 1.970.000 kr. pr. sag udgør statsrefusionen
50 pct. Efter § 176 a i lov om social service refunderes 25 pct. af udgifterne fra 790.000 kr. og
derover. For den del af udgifterne, der overstiger 1.570.000 kr. pr. sag, udgør statsrefusionen 50
pct.

15.11.25. Børne- og Socialministeriets administrationsudgifter til satspuljeprojekter
 (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Nettoudgiftsbevilling ................................... - - 14,7 15,1 14,3 11,1 10,0

Udgift ........................................................... - - 14,7 15,1 14,3 11,1 10,0

Årets resultat ............................................... - - -  - - - -

10. Børne- og Socialministeriets ad-
ministrationsudgifter til satspul-

 jeprojekter
Udgift .................................................... - - 14,7 15,1 14,3 11,1 10,0

http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=197036
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3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur
Virksomhedsbærende hovedkonto: 15.11.30. Socialstyrelsen, CVR-nr. 26144698.

Kontoens formål er at afholde administrationsudgifter forbundet med ministeriets satspulje-
projekter. Administrationsudgifterne aftales i den årlige Aftale om udmøntning af satspuljen efter
de retningslinjer, som fremgår af Vejledning om administration af satsreguleringspuljen under
den Økonomisk Administrative Vejledning (ØAV).

10. Børne- og Socialministeriets administrationsudgifter til satspuljeprojekter
Kontoen er oprettet med i alt 4,1 mio. kr. i 2017, 2,1 mio. kr. i 2018, 2,2 mio. kr. i 2019 og

2,3 mio. kr. i 2020 (2017-pl), jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Fol-
keparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det
Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016 (Projekt-id
2017-23). Kontoen vedrører Børne- og Socialministeriets udgifter til administration af satspulje-
projekter. Projekter, som der af kontoen kan afholdes administrationsudgifter til, består af føl-
gende (beløb er vejledende budgetforudsætninger):

Kontoen er forhøjet med 6,3 mio. kr. i 2018, 4,3 mio. kr. i 2019 og 4,2 mio. kr. årligt i 2020
og frem (2018-pl) på finanslovsforslaget for 2018 som følge af ændret praksis for administra-
tionsudgifter til satspuljeinitiativer. Forhøjelsen vedrører administrationsudgifter til satspuljeiniti-
ativer vedtaget før 2017 (projekt-id 2017-23). Forhøjelsen vedrører følgende initiativer (beløb er
vejledende budgetforudsætninger):

(Mio. kr., 2017-pl) Projekt-
ID

2017 2018 2019 2020

Initiativer, jf. Aftale af november 2016 - 4,1 2,1 2,2 2,3

Stærkere social mobilitet - et udviklings- og investe-
ringsprogram på voksenområdet

2017-1-a 1,0 1,1 1,2 1,3

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

2017-3-a 0,8 0,8 0,8 0,8

Effektiv støtte til udsatte grønlændere, herunder ud-
satte børn og unge i Grønland

2017-4-a 0,5 0,1 0,1 0,1

Udviklingsstøtte til frivillige organisationer mv. 2017-10 0,4 0,1 0,1 0,1

Borgerstyrede budgetter til socialt udsatte 2017-11-a 0,3 - - -

Indsats på prostitutionsområdet 2017-6 0,2 - - -

Social støtte i overgang til og fastholdelse af job 2017-24-a 0,9 - - -

(Mio. kr., 2018-pl) Projekt-
ID

2018 2019 2020 2021

I alt - 6,3 4,3 4,2 4,2

Etablering og grundfinansiering af frivilligcentre 2010-40 0,8 0,7 0,7 0,7

Handlekraftig indsats 2012-26-
a1a

0,1 0,1 0,1 0,1

Forebyggelsesstrategi og inklusion 2012-30-a 0,3 0,3 0,3 0,3

Anbringelsesreform 2006-10 0,5 0,5 0,5 0,5

Bisidder til udsatte børn og unge 2014-39 0,2 0,2 0,2 0,2
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Kontoen er forhøjet med 6,1 mio. kr. i 2018, 4,1 mio. kr. i 2019, 4,9 mio. kr. i 2020, 4,2
mio. kr. i 2021 og 1,8 mio. kr. i 2022 og frem (2018-pl), jf. Aftale mellem regeringen, Social-
demokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om
udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 (Projekt id 2017-23). Forhøjelsen vedrører
følgende projekter (beløb er vejledende budgetforudsætninger):

| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 4,3 mio. kr. i 2019, 2,7 mio.
| kr. i 2020, 2,6 mio. kr. i 2021 og 3,9 mio. kr. i 2022 (2019-pl), jf. Aftale mellem regeringen,
| Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti
| om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018. Forhøjelsen vedrører følgende projekter
| (beløb er vejledende budgetforudsætninger):

Efteruddannelse af sagsbehandlere 2010-54-c 0,5 0,5 0,5 0,5

Styrkelse af indsats over for krækende børn mv. 2013-22-c 0,2 0,2 0,2 0,2

Understøttelse af omlægning til en tidlig og forebyg-
gende indsats

2016-1-a 0,4 - - -

Behandlingstilbud til børn og unge 2015-34 1,4 1,4 1,4 1,4

Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner 2011-29 0,1 0,1 0,1 0,1

Social indsats over for stofmisbrugere 1999-20 0,3 0,1 - -

Midlertidig driftsbevilling til Hanne Mariehjemmet 2016-27 0,2 - - -

Pulje til efterværn og netværksgrupper for nuværende
og tidligere anbragte unge

2015-14 1,1 - - -

Strategisk forskningsprogram og vidensportal 2010-54-c 0,1 0,1 0,1 0,1

Kommunernes sagsbehandling og ledelse vedr. ud-
satte børn og unge

2013-22-d1 0,1 0,1 0,1 0,1

(Mio. kr., 2018-pl) Projekt-
ID

2018 2019 2020 2021

Initiativer, jf. Aftale af november 2017 6,1 4,1 4,9 4,2

Handlingsplan til bekæmpelse af hjemløshed 2018-1-
a/d/e/f/g

0,7 0,5 1,1 0,3

Mere kvalitet i plejefamilier - en bedre opvækst for
det anbragte barn

2018-2-e/f 0,6 0,1 - -

Strategi for et stærkere civilsamfund 2018-3-a 0,3 - 1,1 0,2

Nye indsatser målrettet børn og unge med handicap 2018-4-a/b 0,3 0,6 0,1 0,1

Handlingsplan til styrkelse af kvaliteten i sagsbe-
handlingen på handicapområdet

2018-5-c 0,2 0,1 0,1 0,1

Forhøjelse af handicappuljen 2018-8 0,3 0,3 0,3 0,3

Forebyggelse af gråzoneprostitution 2018-17 - 0,2 0,1 0,1

Støtte til julehjælp 2016-32 0,4 - - -

Støtte til sommerferiehjælp 2016-33 0,4 - - -

Udviklingsstøtte til frivillige organisationer mv. 2017-10 0,6 0,1 0,1 0,1

Marginale ændringer til administrationsudgifter afsat
til ansøgningspuljer på satspuljeaftalen for 2017

2017-23 0,1 0,1 0,1 1,1

Administration af små bevillinger ifm. ny praksis for
administrationsudgifter

2017-23 0,4 0,3 0,1 0,1

Administration af driftstilskud (permanent bevilling) 2017-23 1,8 1,8 1,8 1,8
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| (Mio. kr., 2019-pl)| Projekt-
| ID
| 2019| 2020| 2021| 2022| Varigt

| Initiativer, jf. Aftale af
| november 2018| 4,3| 2,7| 2,6| 3,9| 3,2

| Virksomme indsatser for
| udsatte børn og unge| 0,6| 0,9| 1,2| 1,2| 1,2

| Støtte til ungekrisecentre| 0,2| 0,1| -| -| -
| Handlingsplan til be-
| kæmpelse af psykisk
| og fysisk vold i næ-
| re relationer 2019-
| 2022

| 0,1| 0,1| -| -| -

| Hjælp til stalkingudsatte
| og stalkere - drifts-
| tilskud til Dansk
| Stalking Center

| 0,1| 0,1| 0,1| 0,1| 0,1

| Støtte til etablering af
| midlertidige nød-
| overnatningstilbud
| 0,2| -| -| -

| Støtte til julehjælp| 0,2| -| -| -
| Støtte til sommerferie-
| hjælp| 0,3| -| -| -| -

| Styrket indsats til mænd
| i krise| 0,3| 0,2| -| -| -

| Ung under eget tag -
| støtte til unge hjem-
| løse
| 0,4| -| -| -| -

| Driftstilskud| 0,3| 0,3| 0,3| 0,3| -
| Justering af eksisterende
| administrationsbe-
| villing på § 15
| 0,8| 0,8| 0,8| 2,1| 1,9

| Styrkelse af den tidlige,
| forebyggende ind-
| sats for psykisk sår-
| bare unge

| 0,2| 0,1| 0,1| 0,1| -

| Social investerings- og
| udviklingspulje til
| recoveryorientering
| og sammenhængen-
| de forløb

| 0,6| 0,1| 0,1| 0,1| -
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15.11.30. Socialstyrelsen (Driftsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser
Regler der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre op til 0,5 mio. kr. fra § 15.11.31. Råd-
givning og udredning til § 15.11.30. Socialstyrelsen til varetagelse af
Socialstyrelsens arbejde i forbindelse med opgaver i regi af task force
vedrørende udsatte børn og unge.

BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevilling mellem § 15.26.04. Investering
i virksomme indsatser for udsatte og sårbare børn og unge og §
15.11.30. Socialstyrelsen til udgifter forbundet med projektet Inve-
stering i virksomme indsatser for udsatte og sårbare børn og unge.
Størrelsen på den overførte bevilling fastsættes af partierne bag sat-
spuljeaftalen, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet,
Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Ven-
stre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om ud-
møntning af satspuljen for 2017 af november 2016.

BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevilling fra § 15.26.52.10. Forebyggel-
sesstrategi og inklusion til § 15.11.30. Socialstyrelsen i forbindelse
med metodeudbredelsesprogrammet en national Forebyggelsesstrategi,
dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter.

BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevilling mellem § 15.75.06. Stærkere
social mobilitet - et udviklings- og investeringsprogram på voksen-
området og § 15.11.30. Socialstyrelsen til varetagelse af Socialstyrel-
sens opgaver i forbindelse med udviklings- og investeringsprogram-
met. Størrelsen på den overførte bevilling fastsættes af partierne bag
satspuljeaftalen, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet,
Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Ven-
stre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om ud-
møntning af satspuljen for 2017 af november 2016.

BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre 0,8 mio. kr. fra § 14.69.16. Forebyggelse
af rekruttering af børn og unge til bandekriminalitet til § 15.11.30.
Socialstyrelsen til gennemførsel af en del af initiativerne vedrørende
En styrket indsats til tidlig forebyggelse af bandekriminalitet, jf. Af-
tale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alter-
nativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmønt-
ning af satspuljen for 2018 af november 2017.

BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre 1,0 mio. kr. fra § 15.75.57.70. Pulje til
forløbsprogram for mennesker med psykiske lidelser til § 16.11.11.
Sundhedsstyrelsen og § 15.11.30. Socialstyrelsen til udvikling af det
generiske forløbsprogram for psykiske lidelser.

BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre 1,0 mio. kr. fra § 15.75.57.90. Pulje til
plan for pårørendeinddragelse til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen og §
15.11.30. Socialstyrelsen til udvikling af koncept for planer for pårø-
rendeinddragelse.
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1. Budgetoversigt 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Nettoudgiftsbevilling ................................... 203,6 244,5 251,6 261,6 243,0 221,0 194,9

Indtægt ......................................................... 126,0 139,3 142,6 99,5 98,6 85,1 77,1
Udgift ........................................................... 325,3 372,3 394,2 361,1 341,6 306,1 272,0

Årets resultat ............................................... 4,3 11,5 -  - - - -

10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 178,9 211,7 163,0 102,5 101,4 97,5 94,8
Indtægt .................................................. 24,2 50,1 10,3 19,7 20,5 17,4 15,0

12. Rådgivning til kommuner vedr.
indsats over for kriminelle unge
Udgift .................................................... 1,0 - - - - - -

13. Tilbudsportalen
Udgift .................................................... 6,1 5,1 6,2 0,7 0,7 0,7 0,7

14. Udviklings- og investeringspro-
grammet på voksenområdet
Udgift .................................................... - 4,8 3,3 16,7 15,4 6,5 2,1
Indtægt .................................................. - - - 16,7 15,4 6,5 2,1

BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevilling mellem § 16.11.11. Sundheds-
styrelsen og § 15.11.30. Socialstyrelsen til udgifter forbundet med
projektet Specialiserede socialpsykiatriske afdelinger.

BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevilling fra § 15.11.30. Socialstyrelsen
til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre 0,1 mio. kr. fra § 15.11.30.22. Viden-
senhed dagtilbud til § 20.11.31.10. Styrelsen for Undervisning og
Kvalitet.

BV 2.6.5 Af den overførte bevilling fra § 15.11.25., § 15.11.31., § 15.26.52., §
15.26.04., § 15.75.57., § 15.75.06., § 14.69.16. og § 16.11.11. til §
15.11.30. Socialstyrelsen kan der konverteres driftsmidler til lønsum,
dog højst 2/3 af udgiften, hvorved lønsumsloftet forhøjes tilsvarende.

| BV 2.2.9| Der er adgang til at overføre bevilling mellem § 15.71.07. Whistle-
| blowerordning og § 15.11.30. Socialstyrelsen, jf. Aftale mellem re-
| geringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale
| Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for
| 2019 af november 2018.
| BV 2.2.9| Der er adgang til at overføre bevilling mellem § 15.26.21. Virksomme
| indsatser for udsatte børn og unge og deres familier til § 15.11.30.,
| jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti,
| Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmønt-
| ning af satspuljen for 2019 af november 2018.
| BV 2.6.5| Af den overførte bevilling fra § 15.26.21. Virksomme indsatser for
| udsatte børn og unge og deres familier og § 15.71.07. Whistleblowe-
| rordning kan der konverteres driftsmidler til lønsum, dog højst 2/3 af
| udgiften, hvorved lønsumsloftet forhøjes tilsvarende, jf. Aftale mellem
| regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det
| Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af sats-
| puljen for 2019 af november 2018.
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15. Investering i virksomme indsat-
ser for udsatte og sårbare børn

 og unge
Udgift .................................................... - - 8,0 5,4 5,7 - -

16. Permanente satspuljemidler
Udgift .................................................... - - - 72,5 72,5 72,5 72,5

17. Virksomme indsatser for udsatte
børn og unge og deres familier

 Udgift .................................................... - - - 12,1 11,7 10,2 9,8
 Indtægt .................................................. - - - 12,1 11,7 10,2 9,8

22. Vidensenhed dagtilbud
Udgift .................................................... - 1,3 3,1 4,1 4,1 4,1 4,1

50. Satspuljeinitiativer
Udgift .................................................... 24,0 21,4 21,4 0,6 0,6 0,6 0,6
Indtægt .................................................. 1,0 0,9 - - - - -

51. Initiativer i forbindelse med af-
talen om satspuljen for 2016
Udgift .................................................... 15,7 16,3 15,7 17,3 - - -
Indtægt .................................................. 0,4 0,3 - - - - -

52. Initiativer i forbindelse med af-
talen om satspuljen for 2017
Udgift .................................................... - 13,4 14,4 13,0 12,2 - -

53. Initiativer i forbindelse med af-
talen om satspuljen for 2018
Udgift .................................................... - - 20,8 34,8 37,8 39,6 12,8

 Indtægt .................................................. - - 0,8 0,8 0,8 0,8 -

54. Initiativer i forbindelse med af-
talen om satspuljen for 2019
Udgift .................................................... - - - 20,4 18,7 13,6 13,8

55. Praksiskonsulenter på dagtil-
 budsområdet

Udgift .................................................... 0,9 6,7 6,8 8,0 4,6 4,6 4,6

56. Praksiskonsulenter dagtilbud
Udgift .................................................... - - - 2,8 6,0 6,0 6,0

90. Indtægtsdækket virksomhed
Udgift .................................................... 15,1 9,2 10,3 7,2 7,2 7,2 7,2
Indtægt .................................................. 16,8 5,6 10,3 7,2 7,2 7,2 7,2

97. Andre tilskudsfinansierede akti-
 viteter

Udgift .................................................... 83,6 82,4 121,2 43,0 43,0 43,0 43,0
Indtægt .................................................. 83,6 82,4 121,2 43,0 43,0 43,0 43,0

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur
15.11.30. Socialstyrelsen, CVR-nr. 26144698, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhe-
dens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

15.11.25. Børne- og Socialministeriets administrationsudgifter til satspuljeprojekter

Socialstyrelsen blev oprettet d. 1. januar 2007. Socialstyrelsen er en udviklings-, rådgivnings-
og implementeringsvirksomhed for hele det sociale serviceområde med særligt ansvar for at bi-
drage væsentligt til løsning af opgaver inden for følgende socialpolitiske områder:

1. Børn og unge.
2. Udsatte grupper.
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3. Handicap.
Yderligere oplysninger kan findes på styrelsens hjemmeside www.socialstyrelsen.dk.

5. Opgaver og mål
Opgaver Mål

Tilvejebringelse af ny socialfaglig viden Socialstyrelsen skal på områderne for børn,
unge, voksne, handicap og socialpsykiatri ska-
be adgang til viden på det højest faglige niveau
ved systematisk at indsamle, udvikle og bear-
bejde socialfaglig viden, såvel almen som
specialiseret viden om målgrupper, virksomme
metoder, organisering og social praksis mv.

Formidling og udbredelse af virkningsfulde
socialfaglige metoder og praksisser

Socialstyrelsen skal inden for styrelsens fag-
områder formidle socialfaglig viden på højeste
faglige niveau til borgere, forvaltninger og in-
stitutioner/tilbud i kommuner og regioner.
Derudover skal styrelsen understøtte en effek-
tiv udbredelse og implementering af virk-
ningsfulde metoder og praksisser på det sociale
område, der bygger på den aktuelt bedste vi-
den.

Socialfaglig rådgivning af kommuner, regioner
og borgere

Socialstyrelsen skal bistå kommunerne med
generel rådgivning på det sociale område samt
specialrådgivning på såvel det sociale som det
specialundervisningsmæssige område. Endvi-
dere skal Socialstyrelsen bidrage med udred-
ning i de mest komplicerede og specialiserede
enkeltsager, herunder rådgivning mv. i den
permanente task force på børneområdet. Des-
uden skal der ydes rådgivning til borgerne i
de mest komplicerede og specialiserede sager.

Understøtte udvikling og implementering af
socialpolitik

Socialstyrelsen skal understøtte departementet
med rådgivning om den aktuelt bedste viden
på det socialfaglige område i forbindelse med
det lovforberedende (policy-udvikling) og lo-
vimplementerende arbejde (udmøntning) såle-
des, at politiske tiltag bygger på den bedste
viden om, hvad der virker.

http://www.socialstyrelsen.dk
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| 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3

Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Indtægter i alt .............................................. 126,0 139,3 142,6  99,5 98,6 85,1 77,1
1. Indtægtsdækket virksomhed .................. 16,8 5,6 10,3  7,2 7,2 7,2 7,2
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... 83,6 82,4 121,2  43,0 43,0 43,0 43,0
6. Øvrige indtægter .................................... 25,6 51,3 11,1  49,3 48,4 34,9 26,9
Bemærkninger: Øvrige indtægter: Der overføres interne statslige overførselsindtægter fra en række tilskudsordninger,
herunder på dagtilbudsområdet i perioden 2019-2022 vedrørende administration som følge af styrelsens arbejde med ud-
møntning mv. På bevillingsafregningen kan der overføres op til 2/3 af administrationsbidraget til løn.

National audit-funktion i forhold til socialtilsyn
samt den nationale koordinationsstruktur

Socialstyrelsen varetager en audit-funktion i
forhold til socialtilsynene. Audit-funktionen
følger løbende praksis i socialtilsynene og un-
derstøtter udførelsen af godkendelses- og til-
synsopgaven. Audit-funktionen foretager stik-
prøver, udarbejder redskaber, tilsynskoncepter
mv. og sikrer, at ny viden kontinuerligt an-
vendes i socialtilsynenes arbejde. Den natio-
nale koordinationsstruktur skal sikre, at der
eksisterer det fornødne udbud af højt speciali-
serede indsatser og tilbud til borgere på det
mest specialiserede social- og specialundervis-
ningsområde.

Forvaltning af tilskudsordninger Socialstyrelsen varetager opgaver vedrørende
regelfastsættelse, udmelding, udmøntning, ud-
betaling og opfølgning mv. af ministeriets
driftstilskud og ansøgningspuljer. Socialstyrel-
sen understøtter den løbende udvikling i an-
vendelsen af projekt- og driftstilskud for at
sikre en effektiv anvendelse af midlerne på
området.

| Mio. kr.
| R
| 2016
| R
| 2017
| B
| 2018
| F
| 2019
| BO1
| 2020
| BO2
| 2021
| BO3
| 2022

| Udgift i alt ...........................................| 337,1| 372,3| 394,2| 356,9| 335,6| 300,1| 266,0

| 0.| Generelle fællesomkostninger ........| 54,5| 81,0| 44,9| 34,3| 32,2| 28,8| 25,5
| 1.| Tilvejebringelse af ny socialfaglig vi-
| den ....................................................
| 107,5| 77,8| 94,8| 99,6| 93,6| 83,7| 74,0

| 2.| Formidling og udbredelse af virknings-
| fulde socialfaglige metoder og praksis-
| ser ......................................................

| 43,7| 65,5| 75,7| 69,2| 65,1| 58,2| 51,5

| 3.| Socialfaglig rådgivning af kommuner,
| regioner og borgere ..........................
| 36,2| 38,9| 70,9| 82,8| 77,8| 69,6| 61,5

| 4.| Understøtte udvikling og implemente-
| ring af socialpolitik ..........................
| 53,7| 64,7| 64,4| 24,5| 23,0| 20,6| 18,2

| 5.| National audit-funktion i forhold til so-
| cialtilsyn samt den nationale koordina-
| tionsstruktur ......................................

| 18,5| 23,1| 21,0| 24,6| 23,1| 20,7| 18,3

| 6.| Forvaltning af tilskudsordninger......| 23,0| 21,3| 22,5| 22,0| 20,7| 18,6| 17,0
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8. Personale
 R R B F BO1 BO2 BO3

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Personale i alt (årsværk) ............................ 339 345 388  370 343 313 276
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 188,8 191,3 221,4  243,5 233,5 209,1 185,8
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) .... 27,1 23,3 35,0  20,8 20,8 20,8 20,8

Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 161,7 168,0 186,4  222,7 212,7 188,3 165,0

9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3

Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Reguleret egenkapital ................................. - - 2,6 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 47,3 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 49,9 - - - -

Langfristet gæld primo ............................... 30,3 21,7 21,9 8,8 8,3 7,8 7,3
+ anskaffelser .............................................. 1,1 10,9 9,0 2,0 2,0 2,0 2,0
+ igangværende udviklingsprojekter .......... 2,3 -4,4 - - - - -
- afhændelse af aktiver ............................... 0,2 0,6 - - - - -
- afskrivninger ............................................. 11,8 13,7 12,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Samlet gæld ultimo ..................................... 21,7 14,0 18,4 8,3 7,8 7,3 6,8

Låneramme .................................................. - - 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 38,3 17,3 16,3 15,2 14,2

10. Almindelig virksomhed
På kontoen er budgetteret indtægter og udgifter i relation til styrelsens almindelige virksom-

hed, herunder udgifter til husleje, løn, kurser, rejseaktiviteter mv., samt en række hovedopgaver
inden for Socialstyrelsens virksomhed.

Styrelsen skal oppebære og udvikle almen, grundlæggende og specialiseret viden, samt viden
om indsatser og effekten heraf - også internationalt. Styrelsen kan herunder koordinere og deltage
i prøvnings-, forsknings- og informationsvirksomhed på hjælpemiddelområdet.

Styrelsen skal herudover udvikle ny viden, hvor der er afdækket et vidensbehov, som ikke
nødvendigvis er afgrænset til bestemte handicapgrupper mv.

Styrelsen skal indgå samarbejde med særlig sagkundskab. Det gælder ikke kun på børne- og
socialområdet, men også på andre sektorområder, f.eks. undervisningsområdet, sundhedsområdet
og beskæftigelsesområdet.

På kontoen er budgetteret en række opgaver vedrørende den nationale Videns- og Special-
rådgivningsorganisation på det sociale område og på specialundervisningsområdet (VISO), der
blev etableret i forbindelse med Socialstyrelsens oprettelse i 2007 og i den forbindelse placeret i
styrelsen. I tilknytning til Socialstyrelsen er der endvidere et VISO-netværk, jf. § 15.11.31. Råd-
givning og udredning.

Styrelsen har, jf. lov om socialtilsyn pr. 1. januar 2014, fået ansvaret for at følge den løbende
praksis i socialtilsynene og foretager herunder stikprøver og understøtter udførelsen af godken-
delses- og tilsynsopgaven med relevant vejledning og materiale mv. Socialstyrelsen udarbejder
en årlig rapport om socialtilsynenes virksomhed.

Der er på kontoen samlet en række permanente satspuljebevillinger inden for Socialstyrelsens
hovedkonto til sikring af en optimeret anvendelse af midlerne på tværs af socialområdet, i henhold
til ministerens orientering i 2010 af satspuljeordførerne på det sociale område. Bevillingerne har
projekt-ID 1997-23, 1997-25, 1999-21 og 2005-69 og udgør samlet 51,6 mio. kr. (2018-pl).
Midlerne anvendes til forebyggelse, rådgivning, videns- og formidlingsarbejde, metodeudvikling,
analyse og implementering på det sociale område.
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Kontoen er opskrevet med 3,2 mio. kr. i 2019 og frem (2019-pl) til en ny finansieringsmodel
for Hjælpemiddelbasen som følge af Aftale om kommunernes økonomi for 2019.

| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1,1 mio. kr. i 2019 og 1,0
| mio. kr. årligt fra 2020 og frem (2019-pl) til oprettelse og drift af en uddannelse til SSP-konsu-
| lenter i kriminalitetsforebyggelse, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet og Dansk
| Folkeparti om en reform af indsatsen mod ungdomskriminalitet af juni 2018. Midlerne udmøntes
| fra reserven på § 35.11.33. Reserve til indsats mod ungdomskriminalitet.
| I forbindelse med ændringsforslagene for 2019 er kontoen forhøjet med 2,0 mio. kr. årligt i
| 2019 og frem (2019-pl) som følge af tilbageførsel af midler fra § 15.11.30.16. Permanente sat-
| spuljemidler.
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,6 mio. kr. i 2022 til evalu-
| ering af forsøg med ledsageordningen for synshandicappede over 67 år.
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1,4 mio. kr. i 2019, jf. Aftale
| mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018 til admini-
| stration og projektledelse i forbindelse med et løft af indsatsen på småbørnsområdet i en række
| kommuner i barnets første 1.000 dage, jf. § 15.25.04. 1.000-dages-program - en bedre start på
| livet.

12. Rådgivning til kommuner vedr. indsats over for kriminelle unge
Kontoen er oprettet til VISO's rådgivning af kommunerne i sager om forebyggelse af ung-

domskriminalitet med henblik på at kvalificere kommunernes indsats over for kriminelle unge,
så det faglige arbejde på området styrkes, og den bedst mulige effekt over for de unge i alderen
12-17 år sikres, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Li-
beral Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af oktober
2013.

13. Tilbudsportalen
Kontoen er oprettet med 6,0 mio. kr. årligt fra 2010 og frem (2010-pl) til styrkelse af kom-

munernes udgiftsstyring på det specialiserede socialområde, jf. Aftale mellem den daværende
VK-regering og KL om kommunernes økonomi for 2011 af juni 2010. Bevillingen er afsat for
at styrke Tilbudsportalen, herunder at sikre et øget informationsniveau om indhold og priser for
ydelser og iværksættelse af tiltag for at forbedre kvaliteten af de indberettede oplysninger. En
andel af midlerne er afsat til, at Tilbudsportalen kan anvendes som medfinansiering af et fælles
it-system for de fem socialtilsyn.

Kontoen er reduceret med 5,5 mio. kr. i 2019 og frem (2018-pl) som følge af effektivise-
ringstiltag vedrørende driften af Tilbudsportalen. Tilbudsportalen er overgået til Erhvervsstyrelsen
ultimo 2018.

14. Udviklings- og investeringsprogrammet på voksenområdet
| I forbindelse med ændringsforslagene er der overført 16,7 mio. kr. i 2019, 15,4 mio. kr. i
| 2020, 6,5 mio. kr. i 2021 og 2,1 mio. kr. i 2022 (2019-pl) fra § 15.75.06. Stærkere social mobilitet
| - et udvikling- og investeringsprogram på voksenområdet, jf. Aftale mellem regeringen (V), So-
| cialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk
| Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november
| 2016.
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15. Investering i virksomme indsatser for udsatte og sårbare børn og unge
Kontoen er oprettet med 8,0 mio. kr. i 2018, 5,4 mio. kr. i 2019 og 5,7 mio. kr. i 2020

(2017-pl) til Socialstyrelsens arbejde med Investering i virksomme indsatser for udsatte og sårbare
børn og unge, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alli-
ance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti
om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016 (Projekt-id 2017-3-a).

16. Permanente satspuljemidler
På kontoen er samlet en række permanente satspuljebevillinger inden for Socialstyrelsens

hovedkonto. 
De permanente satspuljebevillinger er bevilget til udvalgte formål og indsatser:

| I forbindelse med ændringsforslagene for 2019 er kontoen reduceret med 2,0 mio. kr. årligt
| i 2019 og frem (2019-pl) som følge af tilbageførsel af midler til § 15.11.30.10. Almindelig virk-
| somhed.
| I forbindelse med ændringsforslagene er der overført 1,0 mio. kr. årligt i 2019 og frem
| (2019-pl) fra § 15.26.56.60. Efteruddannelse af sagsbehandlere og 0,5 mio. kr. årligt i 2019 og
| frem (2019-pl) fra § 15.26.54.10. Efteruddannelse til Socialstyrelsens opgavevaretagelse om-
| handlende styring og rådgivning af kursusaktiviteter relateret til den kommunale sagsbehandling
| og indsatserne på udsatte børn- og ungeområdet. Initiativerne gennemføres via indkøb.

(Mio. kr., 2018-pl) Projekt-ID 2018 2019 2020 2021

Permanentgjorte satspuljeinitiativer 1997-2018 - 72,3 72,3 72,3 72,3

Videnscentre på handicapområdet 1997-27 10,4 10,4 10,4 10,4

Center for Socialpsykiatri 2001-24 9,2 9,2 9,2 9,2

Center for små handicapgrupper 2002-23 0,6 0,6 0,6 0,6

Permanentgørelse Alkoholtemaet i Videns- og For-
midlingscenter for Socialt Udsatte

2006-87 6,3 6,3 6,3 6,3

Pro-temaet i Videns- og Formidlingscenter for So-
cialt Udsatte

2006-88 5,7 5,7 5,7 5,7

Videns- og Formidlingscenter for Socialt Udsattes
tema om seksuelle overgreb

2006-89 3,3 3,3 3,3 3,3

God social praksis 2006-92 1,3 1,3 1,3 1,3

Støtte til frivillige organisationer mv. 2010-47-a 2,3 2,3 2,3 2,3

Barnets Reform 2010-54-c 5,0 5,0 5,0 5,0

SISO - Det nationale videnscenter for Sociale Ind-
satser ved Seksuelle Overgreb mod børn

2011-27 6,9 6,9 6,9 6,9

Handlekraftig indsats, heraf - initiativer til handle-
kraftig indsats, jf. § 15.26.50.10. Handlekraftig ind-
sats

2012-26-a1a 1,7 1,7 1,7 1,7

Udvikling og etablering af børnehuse 2012-29-b 1,1 1,1 1,1 1,1

Overgrebspakken - samlet indsats til beskyttelse af
børn mod overgreb

2013-22-b 4,4 4,4 4,4 4,4

Overgrebspakken - samlet indsats til beskyttelse af
børn mod overgreb

2013-22-d1 3,3 3,3 3,3 3,3

National koordinationsstruktur 2014-33 10,8 10,8 10,8 10,8
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| 17. Virksomme indsatser for udsatte børn og unge og deres familier
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet, idet der er overført 12,1 mio. kr.
| i 2019, 11,7 mio. kr. i 2020, 10,2 mio. kr. i 2021 og 9,8 mio. kr. i 2022 (2019-pl) fra § 15.26.21.
| Virksomme indsatser for udsatte børn og unge og deres forældre, jf. Aftale mellem regeringen,
| Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti
| om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018. Heraf er der årligt afsat 4,0 mio. kr.
| fra 2019 og frem til investering i viden og data (spor 3) samt 3,5 mio. kr. årligt i perioden
| 2019-2022 til programledelse, formidling, strategisk rådgivning mv. (tværgående aktiviteter).

22. Vidensenhed dagtilbud
Kontoen er oprettet med 1,5 mio. kr. i 2017 og 3,1 mio. kr. i 2018 og årligt herefter (2017-pl),

til en vidensenhed på dagtilbudsområdet i Børne- og Socialministeriet. jf. Aftale mellem rege-
ringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre om Stærke dagtilbud af juni
2017. Vidensmedarbejderne skal understøtte kvalitetsudvikling og vidensbasering ved at arbejde
med vidensudvikling, -opsamling og -omsætning på grundlag af vidensbehovet i sektoren og af-
talen om Stærke dagtilbud. Herunder skal enheden kortlægge, igangsætte og oversætte ny viden
på området, understøtte implementeringen af den pædagogiske læreplan og bringe eksisterende
viden i anvendelse, samt igangsætte nye projekter.

Kontoen er opskrevet 1,0 mio. kr. årligt fra 2019 og årligt herefter (2017-pl) til portalen EMU
Dagtilbud. EMU Dagtilbud er en portal, som uddannelsessektoren kan anvende til at hente vi-
densbaseret og praksisnær inspiration til praksis. Viden, inspiration og erfaringer skal bl.a. for-
midles på den online vidensportal for pædagogisk personale på området, EMU Dagtilbud, der
permanentgøres og koordineres og formidles via nye vidensmedarbejdere i Børne- og Socialmi-
nisteriet samt praksiskonsulenterne.

50. Satspuljeinitiativer
Der er afsat i alt 26,7 mio. kr. i 2015, 35,1 mio. kr. i 2016, 29,6 mio. kr. i 2017, 25,5 mio.

kr. i 2018 og 0,6 mio. kr. årligt fra 2019 og frem (2015-pl), jf. Aftale mellem den daværende
SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konser-
vative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015 af november 2014.

Kontoen består af følgende:

(Mio. kr., 2015-pl) Projekt-id 2015 2016 2017 2018

Initiativer, jf. Aftale af november 2014 - 26,7 35,1 29,6 25,5

Styrkelse af plejefamilieområdet 2015-1-b 5,0 3,6 2,0 0,8

Efterværn og netværksgrupper for nuværende og tid-
ligere anbragte børn og unge

2015-14 - 0,2 0,1 -

Styrket fagligt niveau blandt udsatte børn i folke-
skolen

2015-2-b1 0,6 0,6 0,6 0,6

Styrket overgang til skole for udsatte børn i dagtilbud 2015-4 0,5 0,4 0,5 0,7

Midlertidige overgangsboliger til unge hjemløse 2015-5-a 0,7 0,2 0,5 0,6

Et liv uden vold - styrket indsats over for voldsramte 2015-6-
a/b/c

2,0 1,7 1,5 1,5

Styrket indsats til forebyggelse af vold på botilbud 2015-23 1,4 0,6 0,3 0,9

Center Mod Menneskehandel til et initiativ om
handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel

2015-25-b 3,9 13,6 13,6 13,6

Uddannelse af demensnøglepersoner via et demens-
rejsehold 

2015-42 2,2 4,8 3,6 3,7

Aflastning af pårørende til demente i egen bolig 2015-43 - - 0,1 -

Redskab til målrettet pleje af demente 2015-44 3,0 3,0 2,0 0,4
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Af de afsatte midler til initiativet om Et liv uden vold - styrket indsats over for voldsramte
kan der afholdes 0,2 mio. kr. årligt (2015-pl) (projekt-id 2015-6-c) i perioden 2016-2018 til pro-
cesstøtte ifm. videreførelse af projektet Dialog mod Vold målrettet voldsudøvere og Mødrehjæl-
pens projekt Ud af Voldens Skygge, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk
Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det
Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015.

Kontoen er reduceret 0,9 mio. kr. i 2018 (2018-pl) som følge af omdisponering, jf. Aftale
mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og
Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017. Kontoen er re-
duceret med 4,8 mio. kr. i 2016, 3,6 mio. kr. i 2017 og 3,7 mio. kr. i 2018 (projekt-id 2015-42),
0,1 mio. kr. i 2017 (projekt-id 2015-43) og 3,0 mio. kr. 2016 og 2,0 mio. kr. 2017 og 0,4 mio.
kr. 2018 (projekt-id 2015-44) som følge af ressortændringen d. 28. juni 2015 (2015-pl).

51. Initiativer i forbindelse med aftalen om satspuljen for 2016
Kontoen er oprettet med i alt 18,2 mio. kr. i 2016, 18,1 mio. kr. i 2017, 15,1 mio. kr. i 2018

og 16,4 mio. kr. i 2019 (2016-pl), jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk
Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det
Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015.

Kontoen består af følgende:

Implementering og opfølgning på kommende reform
af servicelovens voksenbestemmelser

2015-51a1 3,1 2,1 0,6 0,6

Bedre hjælp til unge og voksne med ADHD 2015-52 1,7 1,5 1,0 1,0

Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer
med handicap

2015-54 0,1 0,3 0,4 -

Forældreprogrammer 2015-55 - 1,0 1,8 -

Deltagelse og frivillighed for alle 2015-27-a - 0,7 0,4 0,5

Behandling af børn og unge 2015-34 1,0 0,8 0,6 0,6

Implementering af lovforslag om anonym stofmis-
brugsbehandling

2015-31 1,5 - - -

(Mio. kr., 2016-pl) ProjektID 2016 2017 2018 2019

Initiativer, jf. Aftale af oktober 2015 - 18,2 18,1 15,1 16,4

Mod en tidligere, forebyggende og mere effektiv
indsats

2016-1-b  4,9 6,4 5,9 8,7

Udbredelse af Housing First på hjemløseområdet 2016-2-b1 5,5 6,0 4,5 4,7

Udbredelse af behandlingsmodeller til unge med
misbrug

2016-3-b 0,7 1,4 0,9 0,9

Understøttelse af frivillighedsområdet 2016-4-c - 0,5 0,5 -

Resocialisering af indsatte med opmærksomhedsfor-
styrrelser

2016-10-b 1,0 1,1 1,1 1,0

Opfølgende samtaler til tidligere anbragte unge 2016-12-b 0,1 - - -

Udvikling af samfundsøkonomiske modeller 2016-13-b 0,5 0,5 - -

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

2016-16 2,0 2,0 2,0 -

Klare rammer for voksenansvar over for anbragte
børn

2016-17-a 2,3  -  - 1,0

Regionale centre for seksuelt misbrugte 2016-18-b 0,3 0,2 0,2 0,1
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52. Initiativer i forbindelse med aftalen om satspuljen for 2017
Kontoen er oprettet med i alt 10,8 mio. kr. i 2017, 14,0 mio. kr. i 2018, 12,6 mio. kr. i 2019

og 11,8 mio. kr. i 2020 (2017-pl), jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk
Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det
Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016.

Kontoen er reduceret med 8,0 mio. kr. i 2018, 5,4 mio. kr. i 2019 og 5,7 mio. kr. i 2020
(2017-pl), idet midlerne er indbudgetteret på § 15.11.30.15. Investering i virksomme indsatser for
udsatte og sårbare børn og unge.

Kontoen består af følgende:

53. Initiativer i forbindelse med aftalen om satspuljen for 2018
Kontoen er oprettet i 2018 med 20,8 mio. kr. i 2018, 34,5 mio. kr. i 2019, 37,4 mio. kr. i

2020, 39,2 mio. kr. i 2021 og 13,5 mio. kr. årligt herefter (2018-pl), jf. Aftale mellem regeringen,
Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folke-
parti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017.

Kontoen består af følgende:

Frivillig gældsrådgivning 2016-25-b 0,9  -  -  -

(Mio. kr., 2017-pl) Projekt-ID 2017 2018 2019 2020

Initiativer, jf. Aftale af november 2016 - 10,8 14,0 12,6 11,8

Effektiv støtte til grønlændere, herunder udsatte børn
og unge i Grønland

2017-4-e 4,3 3,8 4,5 4,1

Ambulante behandlingstilbud til personer udsat for
vold i nære relationer

2017-5-b 0,3 - - -

National enhed mod vold i nære relationer 2017-5-d 0,4 0,1 0,1 0,1

Borgerstyrede budgetter til socialt udsatte 2017-11-b 0,2 0,1 0,2 -

Social støtte i overgang til og fastholdelse af job 2017-24-c 3,3 1,5 0,8 0,7

Styrket samarbejde og koordinering mellem Arbejds-
tilsynet og socialtilsynene

2017-87 0,2 0,1 0,1 -

Indsatsteam til forebyggelse af vold på botilbud og
forsorgshjem

2017-85 1,9 8,3 6,8 6,8

Styrket indsats mod menneskehandel 2017-32-c 0,2 0,1 0,1 0,1

(Mio. kr., 2018-pl) Projekt-ID 2018 2019 2020 2021 Per-
ma-
nent

Initiativer, jf. Aftale af november 2017 - 20,8 34,5 37,4 39,2 13,5

Handlingsplan til bekæmpelse af hjemløshed 2018-1-
a/b2/c/d/e/f

2,8 2,6 7,1 8,0 5,0

Mere kvalitet i plejefamilier - en bedre opvækst
for det anbragte barn

2018-2-
a1/b/c/d/e

5,7 6,3 4,0 2,3 0,6

Strategi for et stærkere civilsamfund 2018-3-a 0,7 0,4 0,4 1,3 -

Nye indsatser målrettet børn og unge med han-
dicap 2018-4-a/b 0,8 0,8 0,7 1,3 -

Handlingsplan til styrkelse af kvaliteten i sags-
behandlingen på handicapområdet 2018-5-a 6,6 6,6 7,7 7,9 7,9
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Kontoen er opskrevet med 0,8 mio. kr. fra 2018-2021 som følge af en intern statslig over-
førsel fra 14.69.16.10. Forebyggelse af rekruttering af børn og unge til bandekriminalitet.

| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 0,8 mio. kr. årligt i
| 2019-2021 (2019-pl) i forbindelse med initiativet Forebyggelse af rekruttering af børn og unge
| til bandekriminalitet - etablering af bande task force, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemo-
| kratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmønt-
| ning af satspuljen for 2018 af november 2017.

| 54. Initiativer i forbindelse med aftalen om satspuljen for 2019
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 20,4 mio. kr. i 2019, 18,7 mio.
| kr. i 2020, 13,6 mio. kr. i 2021, 13,8 mio. kr. i 2022 og 1,5 mio. kr. årligt i 2023 og frem
| (2019-pl), jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radi-
| kale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018.
| Kontoen består af følgende:

Børnerettighedspakke til forebyggelse af mi-
strivsel og overgreb 2018-11-a 2,9 2,0 2,3 3,3 -

Handlingsplan til bekæmpelse af menneskehan-
del 2018-13-b - 13,4 13,4 13,4 -

Videreudvikling af den Socialøkonomiske Inve-
steringsmodel (SØM) 2018-16 0,5 1,6 1,0 0,9 -

Forebyggelse af rekruttering af børn og unge til
bandekriminalitet - etablering af bande task force - 0,8 0,8 0,8 0,8 -

| Mio. kr., 2019-pl| Projekt-
| ID| 2019| 2020| 2021| 2022| Varigt

| Initiativer, jf. Aftale af no-
| vember 2018|  | 20,4| 18,7| 13,6| 13,8| 1,5
| Systematisk fokus på opfølg-
| ning i sagsbehandlingen på
| børne- og ungeområdet| 0,7| 0,7| 1,2| 1,4| -
| Ro og stabilitet for udsatte
| børn og unge|  | 0,7| 1,3| -| -| -
| Styrket indsats til personer
| med senfølger efter seksuelle
| overgreb i barndommen og
| ungdommen|  | 0,2| -| -| -| -

| Støtte til ungekrisecentre|  | -| -| -| 0,1| -
| Ung under eget tag - støtte til
| unge hjemløse|  | 0,5| -| -| -| -
| Styrkelse af borgernes retstil-
| ling i servicelovens hjælpe-
| ordninger|  | 0,8| -| -| -| -
| Opfølgning på revision af
| magtanvendelsesreglerne|  | 2,7| 1,1| 0,1| 0,1| -
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55. Praksiskonsulenter på dagtilbudsområdet
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 2,3 mio. kr. i 2019 og 4,6
| mio. kr. årligt i 2020 og frem (2019-pl) til praksiskonsulenter, jf. Aftale mellem regeringen, So-
| cialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om
| udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018. Praksiskonsulenterne skal vejlede kom-
| muner og daginstitutioner i forhold til arbejdet med målrettede forløb og obligatorisk læringstil-
| bud for børn med bopæl i udsatte boligområder, der er optaget i obligatorisk læringstilbud, og
| deres forældre, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti af 28. maj
| 2018 om obligatorisk læringstilbud til 1-årige børn i udsatte boligområder.

| 56. Praksiskonsulenter dagtilbud
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 2,8 mio. kr. 2019 og med 6,0
| mio. kr. årligt i 2020-2022 (2019-pl), jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om fi-
| nansloven for 2019. Praksiskonsulenterne skal bl.a. understøtte pædagogisk personale, ledere og
| forvaltning i at udvikle, kvalificere og videnbasere indsatser på dagtilbudsområdet med ud-
| gangspunkt i en styrket pædagogisk læreplan, herunder ift. at skabe trygge og stimulerende læ-
| ringsmiljøer. Viden og indsigt ift. tidlige forebyggende indsatser indgår desuden i rådgivningen
| til projekter vedr. udvikling af støtteindsatser. Praksiskonsulenterne vil endvidere tilbyde rådgiv-
| ning og sparring om forældresamarbejde, læringsmiljø mv. til kommuner, der ikke søger puljen.

| Flere personer med handicap i
| uddannelse og beskæftigelse|  | -| 1,6| 1,2| -| -
| Styrket behandlingsgaranti og
| social stofmisbrugsbehandling
| for personer med et stofmis-
| brug|  | 2,2| 3,4| 3,4| -| -
| Styrkelse af den tidlige, fore-
| byggende indsats for psykisk
| sårbare unge|  | 1,3| 1,3| 1,2| 1,2| -
| Handlingsplan for øget kvalitet
| i socialpsykiatrien|  | 10,3| 9,3| 6,5| 11,0| 1,5
| En styrket indsats i PPR - ud-
| vikling og implementering|  | 1,0| -| -| -| -



§ 15.11.30.90. 47

90. Indtægtsdækket virksomhed
Kontoen vedrører indtægter og udgifter i forbindelse med, at Socialstyrelsen udfører ind-

tægtsdækket virksomhed gennem formidling af styrelsens særlige ekspertise inden for styrelsens
opgavesæt, jf. tabel 5. Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter opgaver for regioner, kom-
muner og brugergrupper mv., der fremmer og formidler socialpolitiske målsætninger, viden og
udviklingstendenser.

Socialstyrelsens indtægtsdækkede virksomhed omfatter endvidere afholdelse af konferencer,
seminarer, kurser og lignende og udarbejdelse af materialer hertil samt konsulentbistand, udgi-
velse af publikationer og andet informationsmateriale primært fra Socialstyrelsen. Endvidere
sælges der i et vist omfang databaseydelser.

Endelig omfatter Socialstyrelsens indtægtsdækkede virksomhed indtægter i forbindelse med
andre myndigheders brug af Tolkeportalen.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
Kontoen vedrører udgifter til ikke-kommercielle aktiviteter inden for servicelovens område,

som ligger i forlængelse af styrelsens øvrige arbejde, herunder gennemførelse af satspuljeinitia-
tiver. Aktiviteterne finansieres af midler fra offentlige puljer, fonde, EU m.fl. Socialstyrelsen løser
bl.a. opgaver vedrørende Forebyggelsesstrategi og inklusion (projekt-id 2012-30-a), Styrkelse af
den sociale indsats på stofmisbrugsområdet (projekt-id 1999-20), Anbringelsesreformen (pro-
jekt-id 2006-10) og driften af Den Nationale Tolkemyndighed (projekt-id 2009-29).

15.11.31. Rådgivning og udredning (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... 240,5 234,3 241,6 244,2 244,2 244,2 244,0

10. Rådgivning og udredning
Udgift ................................................... 139,6 131,9 137,2 138,7 138,7 138,7 138,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 0,6 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 139,6 131,3 137,2 138,7 138,7 138,7 138,6

20. Koordination af specialrådgiv-
ning og vidensudvikling
Udgift ................................................... 100,9 102,3 104,4 105,5 105,5 105,5 105,4
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 100,9 102,3 104,4 105,5 105,5 105,5 105,4

Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre op til 0,5 mio. kr. fra § 15.11.31. Råd-
givning og udredning til § 15.11.30. Socialstyrelsen til varetagelse af
Socialstyrelsens arbejde i forbindelse med opgaver i regi af task force
vedrørende børn og unge.

BV 2.6.5 Af den overførte bevilling til § 15.11.30. Socialstyrelsen kan der kon-
verteres driftsmidler til lønsum, dog højst 2/3 af udgiften, hvorved
lønsumsloftet forhøjes tilsvarende.
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Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2018

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 4,0
I alt .................................................................................................................................. 4,0
Bemærkninger: Uforbrugte midler tilbagebetales til kommunerne via bloktilskuddet.

10. Rådgivning og udredning
VISO blev etableret d. 1. januar 2007 som led i kommunalreformen. Kontoen vedrører

specialrådgivning og udredning i de mest specialiserede og komplicerede sager inden for følgende
områder: børn, unge og voksne med handicap, børn og unge med sociale eller adfærdsmæssige
problemer, udsatte grupper, socialpsykiatrien og specialundervisning og specialpædagogisk bi-
stand til børn, unge og voksne.

Formålet med kontoen er at etablere, understøtte og videreudvikle et landsdækkende netværk
af kommunale, regionale og private tilbud, der skal:
1. yde vejledende specialrådgivning til kommuner, borgere og kommunale, regionale og private
tilbud på det sociale område og specialundervisningsområdet,
2. yde vejledende udredning til kommuner og kommunale, regionale og private tilbud på det so-
ciale område,
3. yde bistand til kommunens udredning vedrørende specialundervisning og specialpædagogisk
bistand.

Bevillingen anvendes til specialrådgivning og udredning i forhold til de mest specialiserede
og komplicerede sager og udmøntes på rammekontrakter indgået efter udbud. Rammekontrakten
fastlægger vilkår, priser og kapacitet for samarbejdet mellem Socialstyrelsen og den enkelte le-
verandør. Leverandøren påtager sig i rammekontrakten at levere specialrådgivning og eventuel
udredning i et aftalt antal timer pr. år. Socialstyrelsen har desuden en option på køb af vidensy-
delser. Socialstyrelsen er ikke forpligtet til at gøre brug af en leverandørs ydelser i et bestemt
omfang. I rammekontrakten ydes betaling for det aktuelle tidsforbrug efter den aftalte timetakst
til de aktivitetstyper, som fremgår af rammekontrakten. Der udbetales på få udvalgte områder et
fast beløb, som skal understøtte, at det nødvendige rådgivningsberedskab er til stede.

Midlerne kan endvidere anvendes til at understøtte en sammenhængende og helhedsorienteret
vidensindsamling, udvikling og -formidling på VISO's områder med henblik på at understøtte
varetagelsen af specialrådgivnings- og udredningsopgaven i kommunerne.

Der er på finansloven for 2015 overført 0,8 mio. kr. årligt fra 2015 og frem (2015-pl) fra §
15.64.52.25. Lovforslag om kriminalpræventive sociale indsatser (Projekt-id 2013-28-a) til §
15.11.31. Rådgivning og udredning vedrørende implementering af et lovforslag om kriminal-
præventive indsatser.

Der er på finansloven for 2015 overført 0,5 mio. kr. årligt fra 2015 og frem (2015-pl) fra §
15.26.50. Handlekraftig indsats (Projekt-id 2012-26-a1a) til § 15.11.31. Rådgivning og udredning
til VISO's arbejde i regi af en task force vedrørende udsatte børn og unge.

Kontoen er reduceret med 10,0 mio. kr. årligt fra 2017 og frem (2017-pl) som følge af til-
pasning af bevillingen i forhold til det faktiske forbrug. Bloktilskuddet opreguleres tilsvarende
fra 2017 og frem i forbindelse med bloktilskudsaktstykket for 2018.

20. Koordination af specialrådgivning og vidensudvikling
VISO overtog d. 1. juli 2014 ansvaret for at tilvejebringe og sikre en samlet koordination af

de mest specialiserede rådgivningsydelser og relevant materialeproduktion i forhold til special-
undervisning og specialpædagogisk bistand mv. Det skete efter ændring af serviceloven som op-
følgning på evaluering af kommunalreformen på det mest specialiserede social- og specialunder-
visningsområde.

Målgrupperne for specialrådgivningsydelserne er førskolebørn med svære kommunikative
vanskeligheder mv., børn, unge og voksne med synshandicap, hørehandicap, døvblindhed og
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epilepsi samt pårørende og fagprofessionelle. Ydelserne omfatter blandt andet specialrådgivning
og vejledning, udredning, kursusvirksomhed og vidensudvikling og formidling. Målgrupperne for
materialeproduktionen er blinde, svagsynede, døve, hørehæmmede, døvblinde og fagprofessio-
nelle. Produktionen omfatter blandt andet undervisnings-, oplysnings- og vejledningsmaterialer.

VISO har for perioden 1. januar 2017 - 31. december 2020 indgået kontrakt med seks
landsdækkende tilbud om levering af ovenstående ydelser, der finansieres af bevillingen på denne
konto.

Midlerne blev overført til VISO fra det kommunale bloktilskud. Det vil medio 2020 blive
vurderet, om der er behov for en eventuel efterregulering i form af tilbageførsel af midler til
kommunerne. Det vil i givet fald ske med virkning fra finansåret 2021.

15.11.33. Gebyr ved ansøgning om navneændringer

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... - 0,0 - - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 10,4 10,0 8,6 8,7 8,7 8,7 8,7

10. Gebyr ved navneændringer
Udgift ................................................... - 0,0 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 0,0 - - - - -
Indtægt ................................................ 10,4 10,0 8,6 8,7 8,7 8,7 8,7
13. Kontrolafgifter og gebyrer ............ 10,4 10,0 8,6 8,7 8,7 8,7 8,7

10. Gebyr ved navneændringer
Med lov nr. 435 af 14. maj 2007 om ændring af navneloven opkræves et gebyr ved ansøgning

om navneændring. Gebyret fastsættes på baggrund af udgifterne ved at behandle ansøgninger om
navneændring, herunder udgifter til behandling af klager. Udgifterne er baseret på et skønsmæs-
sigt tidsforbrug, it-udgifter, etablering og drift af et betalingssystem samt udgifter til klagesags-
behandling.

Navneændringer, der sker i forbindelse med vielse, hvis ansøgningen er indgivet senest 3
måneder efter vielsen, eller for børn under 18 år som følge af forældrenes navneændring, er ge-
byrfri.

Gebyret reguleres årligt med løn- og prisudviklingen. Til brug for en vurdering af ændringer
i øvrigt i det omkostningsbaserede gebyr udarbejder Kirkeministeriet én gang årligt en opgørelse
over de realiserede og de forventede udgifter til administration, der indgår ved fastsættelsen af
gebyret. Ændringer ud over de ændringer, der følger af pris- og lønudviklingen fra det omkost-
ningsbaserede gebyr, reguleres ved lov.

Gebyret er pr. 1. januar 2017 fastsat til 480 kr. Der forventes et indtægtsniveau på årsbasis
på ca. 8,4 mio. kr. forudsat ca. 48.300 navneændringer, hvoraf ca. de 17.400 er gebyrbelagt.

Provenuet fra gebyrindtægten er fordelt mellem en nedsættelse af landskirkeskatten og en
nedsættelse af skatter i øvrigt svarende til fordelingen af navneændringer mellem de fire myn-
digheder, der foretager navneændringer. De fire myndigheder er: folkekirkens personregisterfø-
rere, de sønderjyske personregisterførere, Statsforvaltningen og de anerkendte trossamfunds mi-
nisterialbogførere, som træffer afgørelse om betaling af gebyrer i medfør af navneloven. Den

Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.12.2 Der vil som følge af den tekniske budgettering kunne optages merind-
tægter i forhold til det budgetterede på statsregnskabet.

http://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=32013
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konkrete fordeling baseres på de faktisk gennemførte navneændringer, der kan udlæses af
DNK/CPR-systemet.

Den modgående skattenedsættelse er for så vidt angår landskirkeskatten indarbejdet på Kir-
keministeriet § 22.21.08. Kompensation til folkekirken for anden lovgivnings provenuvirkning
for kirkeskatten.

Gebyroversigt

15.11.35. Udvikling af samfundsøkonomiske modeller (tekstanm. 111) (Reserva-
tionsbev.)

På finansloven for 2019 er § 15.13.57. Udvikling af samfundsøkonomiske modeller overført
til denne konto.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... 2,2 1,8 - 2,2 1,7 2,1 -

10. Udvikling af samfundsøkonomi-
 ske modeller

Udgift ................................................... 2,2 1,8 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 1,8 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 2,2 - - - - - -

20. Videreudvikling af den Social-
 økonomiske Investeringsmodel
 (SØM)
 Udgift ................................................... - - - 2,2 1,7 2,1 -

22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - 2,2 1,7 2,1 -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2018

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,0
I alt .................................................................................................................................. 0,0

Gebyr- eller afgiftsordning
Sats
(kr.)

Stigning
(pct.)

Provenu
(1.000 kr.)

Gebyr ved ansøgning om navneændring 480 - 8.400

Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.



§ 15.11.35.10. 51

10. Udvikling af samfundsøkonomiske modeller
Der er afsat 2,2 mio. kr. i 2016 og 1,8 mio. kr. i 2017 (2016-pl) til udvikling og videreud-

vikling af samfundsøkonomiske modeller til belysning af økonomiske konsekvenser ved fore-
byggende indsatser mv. på voksenområdet, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet,
Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti
og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015. Initiativet
udmøntes via udbud.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20. Videreudvikling af den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM)
Der er afsat 2,2 mio. kr. i 2019, 1,7 mio. kr. i 2020 og 2,1 mio. kr. i 2021 (2018-pl) med

det formål at forbedre indholdet i og anvendeligheden af SØM samt understøtte en systematisk
anvendelse af SØM, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alterna-
tivet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af
november 2017 (projekt-id 2018-16). Initiativet udmøntes via udbud og afsættes til tilvejebrin-
gelse af viden og estimater til SØM's vidensdatabase samt til rådgivning til kommuner.

15.11.36. Projekter i nordisk regi mv. (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)
På finansloven for 2019 er § 15.14.11.50. Projekter i nordisk regi mv. overført til denne

konto.

Særlige bevillingsbestemmelser

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

10. Projekter i nordisk regi mv.
Udgift ................................................... 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

10. Projekter i nordisk regi mv.
Midlerne anvendes til efter- og videreuddannelse inden for det sociale område i nordisk regi

for ledere og andre nøglepersoner med sigte på at udvikle kundskaber inden for området, som
er centrale for udviklingen og organiseringen af den sociale sektor, bl.a. i form af erfaringsud-
veksling og formidling af viden. Midlerne er afsat til Nordisk Velfærdscenter.

Der er overført 0,4 mio. kr. årligt fra 2016 og frem (2016-pl) fra § 15.13.11. Omstillingsini-
tiativer mv. til finansiering af Danmarks bidrag til Nordisk Velfærdscenter.

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
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15.11.42. Christiansø, Kgl. resolution af 12. december 1845 (Lovbunden)
På finansloven for 2019 er § 15.19.71. Christiansø, Kgl. resolution af 12. december 1845

overført til denne konto.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... 6,3 5,4 6,5 6,3 6,3 6,3 6,3

10. Christiansø, Kgl. resolution af
12. december 1845
Udgift ................................................... 6,3 5,4 6,5 6,3 6,3 6,3 6,3
44. Tilskud til personer ....................... 6,3 5,4 6,5 6,3 6,3 6,3 6,3

10. Christiansø, Kgl. resolution af 12. december 1845
Da Christiansø er uden for den kommunale inddeling, afholder statskassen i henhold til Kgl.

resolution af 12. december 1845 de sociale og sundhedsmæssige udgifter på øen. De største ud-
giftsposter vedrører pensioner, ophold på plejehjem, sygehusbehandling og sygesikring.

15.11.43. Berigtigelser vedrørende det sociale refusionssystem (Lovbunden)

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... 9,0 16,7 - - - - -

10. Efterbetaling til kommunerne
Udgift ................................................... 9,0 16,7 - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 9,0 16,7 - - - - -

10. Efterbetaling til kommunerne
Kontoen omfatter berigtigelser til det af departementet administrerede refusionssystem for

udgifter til sociale ydelser. Betalingerne kan vedrøre samtlige sociale ydelser, der er omfattet af
refusionssystemet samt ordninger, som tidligere var omfattet af refusionssystemet, men som nu
administreres af Udbetaling Danmark. Eventuelle berigtigelser optages på forslag til lov om til-
lægsbevilling.

15.11.73. Driftsstøtte til organisationer mv. generelt (Reservationsbev.)
På finansloven for 2019 er der overført bevilling fra § 15.11.02. Støtte til foreninger mv. og

§ 15.11.62. Foreninger mv.

Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres

Beskrivelse

BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... 0,2 0,1 0,2 - - - -

10. Den Europæiske fond for social
udvikling under FN
Udgift ................................................... - - 0,1 - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ - - 0,1 - - - -

15. Socialpolitisk forening
Udgift ................................................... 0,2 0,1 0,1 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 0,2 0,1 0,1 - - - -

10. Den Europæiske fond for social udvikling under FN
Der er overført 0,1 mio. kr. årligt i 2019 og frem fra § 15.11.02.10. Den Europæiske fond

for social udvikling under FN.
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15. Socialpolitisk forening
Der er overført 0,1 mio. kr. årligt i 2019 og frem fra § 15.11.62.10. Foreninger mv.
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15.11.79. Reserver og budgetregulering

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... - - 78,7 54,1 124,0 135,5 134,3

20. Det kommunale lov- og cirkulæ-
 reprogram

Udgift ................................................... - - 78,7 64,5 134,4 145,9 144,7
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 78,7 64,5 134,4 145,9 144,7

25. Styrkelse af borgernes retssik-
 kerhed

Udgift ................................................... - - - 3,0 3,0 3,0 3,0
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - 3,0 3,0 3,0 3,0

60. Budgetregulering
Udgift ................................................... - - - -13,4 -13,4 -13,4 -13,4
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - -13,4 -13,4 -13,4 -13,4

4. Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevilling mellem driftsbevillingerne på
aktivitetsområdet § 15.11. Centralstyrelsen, § 15.11.79. Reserver og
budgetregulering, § 15.12.01. Familieretshuset (frem til d. 1. april 2019
Statsforvaltningen), § 15.71.66. Frivilligrådet og § 15.72.02. Kofoeds
Skole.
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20. Det kommunale lov- og cirkulæreprogram
Kontoen nedjusteres med 3,6 mio. kr. i 2022 (2019-pl) til regulering af det kommunale

bloktilskud jf. lov nr. 446 af 9. juni 2008 om ændring af lov om social pension, lov om højeste,
mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv. og lov om social service (Højere
supplerende pensionsydelse, udvidelse af personkredsen for invaliditetsydelse og afskaffelse af
servicebetaling for ophold i botilbud mv.).

Der afsættes 2,3 mio. kr. i 2022 (2019-pl) til regulering af det kommunale bloktilskud ved-
rørende lov nr. 318 af 28. april 2009 om ændring af lov om social service (Kontinuitet i anbrin-
gelsen af børn og unge uden for hjemmet og psykologhjælp til børn på krisecentre), jf. Aftale
mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti,
Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for
2009 af oktober 2008.

Kontoen nedjusteres med 4,9 mio. kr. i 2022 (2019-pl) til regulering af det kommunale
bloktilskud jf. lov nr. 1613 af 22. december 2010 om lov om ændring af lov om social service
(Loft over ydelsen for tabt arbejdsfortjeneste).

Der afsættes 2,8 mio. kr. i 2022 (2019-pl) til regulering af det kommunale bloktilskud ved-
rørende lov nr. 628 af 11. juni 2010 om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed
og administration på det sociale område (Barnets Reform), jf. Aftale mellem den daværende
VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre,
Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009.

Der afsættes 3,5 mio. kr. i 2022 (2019-pl) til regulering af kommunernes bloktilskud vedrø-
rende lov nr. 286 af 28. marts 2012 om ændring af lov om social service (Forhøjelse af ydelses-
loftet for tabt arbejdsfortjeneste), jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Det
Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for
2012 af november 2011.

Kontoen nedjusteres med 1,1 mio. kr. i 2022 (2019-pl) til regulering af det kommunale
bloktilskud vedrørende Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven.

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 3,7 mio. kr. i 2019 og 7,3
mio. kr. årligt i 2020 og frem (2018-pl) til regulering af det kommunale bloktilskud vedrørende
lovforslag om mere kvalitet i plejefamilier, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet,
Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning
af satspuljen for 2018 af november 2017.

Der afsættes 15,3 mio. kr. årligt i 2020 og frem (2019-pl) til den forventede regulering af
kommunernes bloktilskud, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Radikale Venstre og
Socialistisk Folkeparti om bedre fordeling i daginstitutioner af 28. maj 2018.

| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 32,6 mio. kr. i 2019, 80,4
| mio. kr. i 2020, 96,9 mio. kr. årligt i 2021 og frem (2019-pl) til regulering af det kommunale
| bloktilskud, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Ra-
| dikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november
| 2018. Forhøjelsen knytter sig til en række initiativer:
| I forbindelse med initiativet "Ro og stabilitet for udsatte børn og unge" er kontoen forhøjet
| med 0,3 mio. kr. i 2019 (2019-pl).
| I forbindelse med initiativet "Styrkelse af forældres retssikkerhed i anbringelsessager" er
| kontoen forhøjet med 1,8 mio. kr. årligt i 2020 og frem (2019-pl).
| I forbindelse med initiativet "Styrkelse af borgernes retsstilling i servicelovens hjælperord-
| ninger" er kontoen forhøjet med 0,3 mio. kr. årligt i 2020 og frem (2019-pl).
| I forbindelse med initiativet "Straffeattester for personale i tilbud omfattet af socialtilsynet"
| er kontoen forhøjet med 0,9 mio. kr. årligt i 2020 og frem (2019-pl).
| I forbindelse med initiativet "Obligatorisk læringstilbud til 1-årige børn i udsatte boligområ-
| der" er kontoen forhøjet med 28,3 mio. kr. i 2019, 72,1 mio. kr. i 2020 og 88,6 mio. kr. årligt i
| 2021 og frem (2019-pl).
| I forbindelse med initiativet "Ét samlet familieretligt system" er kontoen forhøjet med 4,0
| mio. kr. i 2019 og 5,3 mio. kr. årligt i 2020 og frem (2019-pl).

http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=117474
http://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=123261
http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=135228
http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=132410
http://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=141081
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| 25. Styrkelse af borgernes retssikkerhed
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 3,0 mio. kr. årligt i perioden
| 2019-2022 (2019-pl), jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alter-
| nativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af
| november 2018. Midlerne er afsat til gennemførelse af initiativer, der skal bidrage til en styrkelse
| af borgernes retssikkerhed på det sociale område. Forslag hertil skal indeholde en forankring af
| en styrket indsats i en institutionel enhed. Enheden skal bl.a. arbejde med spørgsmål vedrørende
| kommuners praksis og en sammenligning af praksis i kommunerne, herunder sagsbehandlingsti-
| der, oplysning af sager, individuel vurdering af behov mv.

60. Budgetregulering
Der er indbudgetteret en budgetregulering på -13,4 mio. kr. i 2019 og frem (2019-pl).

15.12. Familieretshuset

Aktivitetsområdet omfatter bevillinger under Familieretshusets (og frem til d. 1. april 2019
Statsforvaltningens) område.

15.12.01. Familieretshuset (Statsforvaltningen frem til d. 1. april 2019) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Nettoudgiftsbevilling ................................... 280,3 279,8 274,3 299,6 286,0 279,1 276,7

Indtægt ......................................................... 17,0 17,3 25,1 34,3 34,7 35,0 35,2
Udgift ........................................................... 296,5 291,7 299,2 333,9 320,7 314,1 311,9

Årets resultat ............................................... 0,8 5,3 0,2  - - - -

10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 296,5 283,7 286,7 234,6 316,2 312,2 308,4
Indtægt .................................................. 17,0 17,3 25,1 25,7 34,7 35,0 35,2

20. Almindelig virksomhed (Stats-
forvaltningen frem til d. 1. april

 2019)
Udgift .................................................... - - - 79,3 - - -
Indtægt .................................................. - - - 8,6 - - -

50. Konflikthåndtering når forældre
 skal skilles

Udgift .................................................... - 8,1 12,5 - - - -

80. Implementeringsomkostninger
ifm. nyt familieretligt system
Udgift .................................................... - - - 20,0 4,5 1,9 3,5

90. Indtægtsdækket virksomhed
Udgift .................................................... - - - - - - -
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3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur
15.12.01. Familieretshuset (Statsforvaltningen frem til d. 1. april 2019), CVR-nr. 29445710.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Familieretshuset oprettes d. 1. april 2019 som følge af Aftale mellem regeringen, Socialde-
mokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folke-
parti om ét samlet familieretligt system. Samtidig nedlægges Statsforvaltningen. Lovforslagene,
som udmønter aftalen, fremsættes parallelt med finanslovsforslaget (Forslag til lov om Famili-
eretshuset og Forslag til lov om ændring af forældreansvarsloven, lov om ægteskabs indgåelse
og opløsning og forskellige andre love (Ændringer som følge af lov om Familieretshuset og
skærpet fokus på beskyttelsen af barnet i sager efter forældreansvarsloven)), herefter følgelovs-
forslaget.

Familieretshuset er en enhedsforvaltning med aktiviteter på det familieretlige område og på
Justitsministeriets område. Familieretshuset tilbyder rådgivning mv. og træffer afgørelser inden
for familieret og personret.

Familieretshuset har hovedkontor i Aabenraa og en række underafdelinger, som skal sikre
en tilstrækkelig geografisk nærhed i forhold til de borgerrettede aktiviteter.

Familieretshusets opgaver inden for familieretten omfatter sager om opløsning af ægteskab,
underholdsbidrag og børnebidrag samt sager om forældremyndighed, børns bopæl og samvær
med børn, når forældrene ikke lever sammen. Et centralt fokus i dette arbejde er at yde støtte til
børn med henblik på at sikre barnets trivsel under en verserende sag og efterfølgende. Famili-
eretshusets samlede opgaveportefølje fremgår af forslag til lov om Familieretshuset § 2.

Familieretshuset modtager gebyrindtægter ved behandling af fremtidsfuldmagter samt sager
om skilsmisse og separation, vilkårsforhandlinger i sager om separation og skilsmisse, ændring
af fastsat børnebidrag, jf. lovbekendtgørelse nr. 54 af 23. januar 2018 af lov om ægteskabs ind-
gåelse og opløsning, som ændres ved det fremsatte følgelovsforslag.

Familieretshuset foretager prøvelse af ægteskabsbetingelserne for par, hvor mindst en af
parterne ikke har enten dansk indfødsret, statsborgerskab i et af de andre nordiske lande, tids-
ubegrænset opholdstilladelse eller ret til tidsubegrænset ophold i Danmark efter EU-reglerne.
Prøvelsen foretages af en specialiseret enhed og er gebyrfinansieret, jf. forslag til lov om ændring
af ægteskabsloven og udlændingeloven (Forbud mod proformaægteskab mv.), som fremsættes
parallelt med finanslovsforslaget for 2019, med forventet ikrafttrædelse d. 1. januar 2019. Ind-
tægterne fra gebyret overføres fra § 15.12.08. Gebyrordninger for Familieretshuset.

Der udarbejdes resultatplaner mellem Børne- og Socialministeriet og Familieretshuset. Re-
sultatplanerne rummer mål for Familieretshusets opgavevaretagelse og strategiske udvikling.

Yderligere oplysninger om Familieretshuset kan findes på Familieretshuset hjemmeside fra
og med d. 1. april 2019.
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5. Opgaver og mål

4. Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevilling mellem driftsbevillingerne på
aktivitetsområdet § 15.11. Centralstyrelsen, § 15.11.79. Reserver og
budgetregulering, § 15.12.01. Familieretshuset (frem til d. 1. april 2019
Statsforvaltningen), § 15.71.66. Frivilligrådet og § 15.72.02. Kofoeds
Skole.

BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre gebyrindtægter fra § 15.12.08. Gebyrord-
ning for Familieretshuset til § 15.12.01. Familieretshuset (Statsforvalt-
ningen frem til d. 1. april 2019) til dækning af omkostninger vedrørende
prøvelse af ægteskabsbetingelserne for par, hvor mindst en af parterne
ikke har enten dansk indfødsret, statsborgerskab i et af de andre nordi-
ske lande, tidsubegrænset opholdstilladelse eller ret til tidsubegrænset
ophold i Danmark efter EU-reglerne.

BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre gebyrindtægter fra § 15.12.01. Famili-
eretshuset (fra til d. 1. april 2019 Statsforvaltningen) til § 11.41.05.10.
Tinglysning.

 Opgaver Mål
Familieret Familieretshuset behandler sager om separation

og skilsmisse, bidrag til ægtefælle og børn
samt sager om samvær og forældremyndighed,
transport og bopæl. Rådgivning, vejledning og
konfliktmægling indgår som en del af opgave-
varetagelsen. Dertil udstedes prøvelsesattester
til udlændinge, som ønsker at indgå ægteskab
i Danmark. Opgaverne løses inden for resul-
tatmål, som fastlægges i resultatplanen.

Personret Familieretshuset behandler sager vedrørende
adoption, værgemål, fremtidsfuldmagter, opta-
gelse i særlige botilbud uden samtykke samt
navneændringer. Statsforvaltningen behandler
frem til d. 1. april 2019 sager vedr. registre-
ringsbeviser til personer i EU/EØS landene
samt opholdstilladelser til udenlandske adop-
tivbørn.

Øvrige lovområder Statsforvaltningen behandler frem til d. 1. april
2019 sager vedr. forældreuegnethed i forbin-
delse med kunstig befrugtning.

Andre opgaver Statsforvaltningen varetager frem til d. 1. april
opgaver som stiftamtmand.



58 § 15.12.01.

| 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

| Bemærkninger: Specifikationen af udgifter på opgaver angiver de foreløbige overvejelser om aktiviteter og ressource-
| forbrug i Familieretshuset. Specifikationen er vejledende. Som fordelingsnøgle til specifikation af udgifter på opgaver er
| anvendt Statsforvaltningens normerede ressourceallokering.

7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3

Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Indtægter i alt .............................................. 17,0 17,3 25,1  34,3 34,7 35,0 35,2
4. Afgifter og gebyrer ................................ 16,9 13,9 25,1  12,7 13,1 13,4 13,6
6. Øvrige indtægter .................................... 0,1 3,4 -  21,6 21,6 21,6 21,6
Bemærkninger: Der er budgetteret med indtægter fra gebyrer på 0,2 mio. kr. årligt i forbindelse med behandling af sager
vedrørende fremtidsfuldmagter. Heraf overføres 2,8% årligt til § 11.41.05.10. Tinglysning som intern statslig overførsel.

8. Personale
 R R B F BO1 BO2 BO3

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Personale i alt (årsværk) ............................ 474 416 426  447 440 433 433
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 208,4 202,6 242,9  255,6 245,0 240,6 238,7

Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 208,4 202,6 242,9  255,6 245,0 240,6 238,7

Bemærkninger: Tal for 2016-2018 vedrører det tidligere Statsforvaltningen, hvorfor tallene ikke er sammenlignelig med
perioden 2019-2022.

9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3

Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Reguleret egenkapital ................................. - - 7,6 - - - -
Overført overskud ....................................... - - - - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 7,6 - - - -

Langfristet gæld primo ............................... 23,6 31,1 25,6 51,2 58,0 53,6 49,2
+ anskaffelser .............................................. 10,5 5,6 4,0 19,1 8,0 8,0 8,0
+ igangværende udviklingsprojekter .......... 0,8 -1,1 - - - - -
- afskrivninger ............................................. 3,9 8,0 6,0 12,3 12,4 12,4 12,4
Samlet gæld ultimo ..................................... 31,1 27,6 23,6 58,0 53,6 49,2 44,8

Låneramme .................................................. - - 37,9 75,8 75,8 75,8 75,8
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 62,3 76,5 70,7 64,9 59,1

| Mio. kr.
| R
| 2016
| R
| 2017
| B
| 2018
| F
| 2019
| BO1
| 2020
| BO2
| 2021
| BO3
| 2022

| Udgift i alt ...........................................| 316,9| 291,7| 299,2| 333,8| 320,7| 314,1| 311,9

| 0.| Generelle fællesomkostninger ........| 99,3| 47,4| 100,0| 131,0| 117,9| 113,4| 115,0
| 1.| Familieret ..........................................| 149,1| 178,8| 148,9| 177,1| 183,4| 181,3| 177,5
| 2.| Personret ...........................................| 40,2| 62,8| 45,9| 25,5| 19,4| 19,4| 19,4
| 3.| Øvrige lovområder ...........................| 20,6| 2,7| 4,1| 0,2| 0,0| 0,0| 0,0
| 4.| Andre opgaver ..................................| 7,7| 0,0| 0,3| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0
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10. Almindelig virksomhed
Den almindelige virksomhed omfatter driftsomkostninger og indtægter ved varetagelsen af

Familieretshusets opgaver.
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 19,0 mio. kr. i 2019 og 31,7
| mio. kr. årligt i 2020 og frem (2019-pl), jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk
| Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen
| for 2019 af november 2018 til finansiering af opgaver relateret til Aftale mellem regeringen,
| Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre, Alternativet og Socialistisk
| Folkeparti om et samlet familieretligt system af marts 2018. Aftalen udmøntes med Forslag om
| lov om Familieretshuset og Forslag til lov om ændring af forældreansvarsloven, Lov om ægte-
| skabets indgåelse og opløsning og forskellige andre love, som forventes at træde i kraft d. 1. april
| 2019.
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen er forhøjet med 1,4 mio. kr. i 2019 og 1,8
| mio. kr. årligt i perioden 2020-2022 (2019-pl) som følge af flytning af opgaver, og med 20,2
| mio. kr. årligt i 2019 og frem (2019-pl) som følge af udmøntning af reserven afsat på §
| 15.11.79.35. Reserve til nyt familieretligt system i forbindelse med Aftale mellem regeringen,
| Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre, Alternativet og Socialistisk
| Folkeparti om et samlet familieretligt system af marts 2018. Aftalen udmøntes med Forslag om
| lov om Familieretshuset og Forslag til lov om ændring af forældreansvarsloven, Lov om ægte-
| skabets indgåelse og opløsning og forskellige andre love, som forventes at træde i kraft d. 1. april
| 2019.
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen nedjusteret med 0,1 mio. kr. årligt i 2020
| og frem (2019-pl) som følge af et forventet lavere antal sager, hvor der skal udpeges børnesag-
| kyndige i forbindelse med initiativet "Ro og stabilitet for udsatte børn og unge", jf. Aftale mellem
| regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk
| Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018.

20. Almindelig virksomhed (Statsforvaltningen frem til d. 1. april 2019)
Ved oprettelsen af Familieretshuset d. 1. april 2019 nedlægges Statsforvaltningen. Der af-

sættes 70,7 mio. kr. til driften af Statsforvaltningen frem til nedlæggelsen af myndigheden.
Det følger af følgelovsforslaget, at følgende opgaver overflyttes til andre ministerområder:
1) Der overføres i alt 19,0 mio. kr. i 2019, 24,9 mio. kr. i 2020, 24,4 mio. kr. i 2021 og 23,9

mio. kr. årligt fra 2022 og frem til § 14.21.01. Styrelsen for arbejdsmarked rekruttering opgaver
vedr. sager vedr. opholdsbevis til EU/EØS-borgere og familiesammenføring efter EU-retten, op-
holdstilladelse til udenlandske adoptivbørn samt indfødsret til nordiske statsborgere og tidligere
danske statsborgere.

2) Anmeldelse af kandidater til valg flytter til § 10.11.22. Ankestyrelsen pr. 1. januar 2019.
Der overflyttes 0,3 mio. kr. i 2019 og frem (2019-pl) til løsning af opgaven.

3) Vurdering af forældreuegnethed i forbindelse med kunstig befrugtning flyttes til regionerne
pr. 1. april 2019. Der overføres 0,4 mio. kr. i 2019 og 0,5 mio. kr. i 2020 og frem (2019-pl) til
§ 16.11.79. Reserver og budgetregulering.

4) Opgaver relateret til stiftøvrigheden (juridisk tilsyn, landemode og repræsentative opgaver)
overføres til Ankestyrelsen pr. 1. april 2019. Der overføres 0,1 mio. kr. i 2019 og frem (2019-pl)
til § 10.11.22. Ankestyrelsen.

5) Der overføres 2,3 mio. kr. i 2019, 2,3 mio. kr. i 2020 og 2,2 mio. kr. i 2021 og frem
(2019-pl) til § 8.21.10. Nævnenes Hus, som overtager klageinstans vedr. kommunernes afgørelse
efter byggeloven. Opgaven flytter d. 1. januar 2019 som led i regeringens udspil Bedre Balance
II.
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50. Konflikthåndtering når forældre skal skilles
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

80. Implementeringsomkostninger ifm. nyt familieretligt system
Der er afsat 5,5 mio. kr. i 2018 (2018-pl) til implementeringsomkostninger i forbindelse med

etablering af Familieretshuset som led i opbygningen af et nyt samlet familieretligt system.
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 20,0 mio. kr. i 2019, 4,5 mio.
| kr. i 2020, 1,9 mio. kr. i 2021, 3,5 mio. kr. i 2022 og 0,9 mio. kr. i 2023 (2019-pl), jf. Aftale
| mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og So-
| cialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018 til implemente-
| ringsomkostninger i forbindelse med etablering af Familieretshuset som led i opbygningen af et
| nyt samlet familieretligt system, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folke-
| parti, Enhedslisten, Radikale Venstre, Alternativet og Socialistisk Folkeparti om et samlet fami-
| lieretligt system af marts 2018.

90. Indtægtsdækket virksomhed
Indtægtsdækket virksomhed kan blandt andet omfatte undervisning, kursusvirksomhed, bi-

stand og rådgivning, udarbejdelse af analyser mv.

15.12.02. Børnesagkyndige undersøgelser (Lovbunden)

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... 12,4 11,6 13,5 13,6 13,6 13,6 13,6

10. Børnesagkyndige undersøgelser
Udgift ................................................... 12,4 11,6 13,5 13,6 13,6 13,6 13,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,0 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 12,4 11,6 13,5 13,6 13,6 13,6 13,6

10. Børnesagkyndige undersøgelser
På kontoen afholdes Statsforvaltningens udgifter til børnesagkyndige undersøgelser, som

iværksættes i henhold til LBK nr. 1417 af 1. december 2017 om forældreansvar. I henhold til
denne lov kan Statsforvaltningen iværksætte børnesagkyndige undersøgelser i sager om foræl-
dremyndighed, barnets bopæl og samvær mv.

15.12.03. Børneloven mv. (Lovbunden)

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... 5,7 3,5 6,2 6,3 6,3 6,3 6,3

10. Undersøgelser mv. der følger af
 børneloven

Udgift ................................................... 5,7 3,5 6,2 6,3 6,3 6,3 6,3
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 5,7 3,5 6,2 6,3 6,3 6,3 6,3

http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=194124
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10. Undersøgelser mv. der følger af børneloven
På kontoen afholdes udgifter til behandling af faderskabssager, som Statsforvaltningen be-

handler i henhold til børneloven, jf. LBK nr. 1817 af 23. december 2015. I disse sager kan
Statsforvaltningen indhente erklæringer i retsgenetiske undersøgelser. Desuden kan udgifter til
blodprøver foretaget af læger, oversættelse af dokumenter mv. afholdes på kontoen.

15.12.05. Værgevederlag (Lovbunden)

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... 8,8 8,7 8,9 9,1 9,1 9,1 9,1

10. Værgevederlag
Udgift ................................................... 8,8 8,7 8,9 9,1 9,1 9,1 9,1
44. Tilskud til personer ....................... 8,8 8,7 8,9 9,1 9,1 9,1 9,1

10. Værgevederlag
På kontoen afholdes Statsforvaltningens udgifter til værgevederlag. I henhold til værgemåls-

loven, jf. LBK nr. 1015 af 20. august 2007, § 32 om Værgens vederlag mv., kan en værge få
nødvendige udlæg dækket og i den udstrækning, det er rimeligt, tillægges vederlag for sit arbejde.
Beløbene fastsættes af Statsforvaltningen og betales af den, der er under værgemål. Hvis personen
under værgemål ikke har midler, betales beløbene af Statsforvaltningen.

15.12.06. Parrådgivning (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)
På finanslovsforslaget for 2019 er § 15.11.34. Parrådgivning overført til denne konto.

Særlige bevillingsbestemmelser

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... 0,7 0,7 2,1 - - - -

20. Faglig tilrettelæggelse, evalu-
ering mv. af initiativet Konflikt-
håndtering som forebyggelse
Udgift ................................................... 0,7 0,7 2,1 - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 0,7 2,1 - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,0 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 0,7 - - - - - -

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales på § 15.12.06.20. Faglig tilrettelæggelse, eva-

luering mv. af initiativet Konflikthåndtering som forebyggelse.

http://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=173272
http://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=2681
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Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2018

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,0
I alt .................................................................................................................................. 0,0

20. Faglig tilrettelæggelse, evaluering mv. af initiativet Konflikthåndtering som forebyggelse
Der er afsat 4,0 mio. kr. i 2015, 0,7 mio. kr. i 2016, 0,7 mio. kr. i. 2017 og 2,1 mio. kr. i

2018 (2015-pl) til faglig tilrettelæggelse, løbende vedligeholdelse, herunder uddannelse og su-
pervision, vidensopsamling samt evaluering af initiativet Konflikthåndtering som forebyggelse -
når forældre skilles, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti,
Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af sats-
puljen for 2015 af november 2014. For at sikre forankring og fokus på en til stadig kvalificeret
indsats er bevillingen afsat til, at en privat aktør varetager faglig tilrettelæggelse og udvikling
samt løbende vedligeholdelse (uddannelse, supervision og evaluering) af den samlede indsats med
afsæt i forskning og evidens. Denne aktør skal også stå for den faglige implementering af ind-
satsen. Af den samlede bevilling afsættes 5,0 mio. kr. til at dække udvikling og tilpasning af
kursusforløb og koncept for samtaler, uddannelse, rådgivning og supervision af Statsforvaltnin-
gens personale, og 2,5 mio. kr. afsættes til løbende monitorering og endelig evaluering af den
samlede indsats. Initiativet udmøntes via udbud.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15.12.07. Nyt adoptionssystem (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)
På finanslovsforslaget for 2019 er § 15.75.48. Nyt adoptionssystem overført til denne konto.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... 2,0 2,0 2,0 2,3 3,8 2,0 2,0

10. Driftsstøtte
Udgift ................................................... 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

20. Midlertidig driftsstøtte
Udgift ................................................... - - - 0,3 1,8 - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - - 0,3 1,8 - -

Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
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10. Driftsstøtte
| Der er afsat 2,0 mio. kr. årligt i 2015 og frem (2015-pl), jf. Aftale mellem den daværende
| SR-regering, Socialistisk Folkeparti, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konser-
| vative Folkeparti om et nyt adoptionssystem af oktober 2014. Midlerne anvendes til driftsstøtte
| til de til enhver tid akkrediterede adoptionsformidlende organisationer.

| 20. Midlertidig driftsstøtte
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 0,3 mio. kr. i 2019 og 1,8 mio.
| kr. i 2020 (2019-pl), jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alter-
| nativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af
| november 2018. Formålet med bevillingen er at understøtte driften af DIA, som er en adop-
| tionsformidlende organisation. Den midlertidige driftsstøtte til DIA i 2019 og 2020 udbetales
| kvartalsvis efter særskilte retningslinjer, da udbetalingen forudsætter et dokumenteret behov.

15.12.08. Gebyrordninger for Familieretshuset (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... - - - 21,6 21,6 21,6 21,6
Indtægtsbevilling ......................................... - - - 21,6 21,6 21,6 21,6

10. Gebyr for udstedelse af prøvel-
sesattester til udlændinge
Udgift ................................................... - - - 21,6 21,6 21,6 21,6
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - - - 21,6 21,6 21,6 21,6
Indtægt ................................................ - - - 21,6 21,6 21,6 21,6
13. Kontrolafgifter og gebyrer ............ - - - 21,6 21,6 21,6 21,6

10. Gebyr for udstedelse af prøvelsesattester til udlændinge
Familieretshuset foretager prøvelse af ægteskabsbetingelserne for par, hvor mindst en af

parterne ikke har enten dansk indfødsret, statsborgerskab i et af de andre nordiske lande, tids-
ubegrænset opholdstilladelse eller ret til tidsubegrænset ophold i Danmark efter EU-reglerne.

Gebyrets størrelse fastsættes og reguleres af børne- og socialministeren. Størrelsen af gebyret
fastsættes således, at det svarer til omkostningerne ved Familieretshusets behandling af en an-
søgning om prøvelse af ægteskabsbetingelserne.

Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre gebyrindtægter fra § 15.12.08. Gebyrord-
ning for Familieretshuset til § 15.12.01. Familieretshuset (Statsforvalt-
ningen frem til d. 1. april 2019) til dækning af omkostninger vedrørende
prøvelse af ægteskabsbetingelserne for par, hvor mindst en af parterne
ikke har enten dansk indfødsret, statsborgerskab i et af de andre nordi-
ske lande, tidsubegrænset opholdstilladelse eller ret til tidsubegrænset
ophold i Danmark efter EU-reglerne.
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Børn og unge

15.25. Dagtilbud

Aktivitetsområdet omfatter bevillinger til dagtilbud mv.

15.25.02. Mere pædagogisk personale i dagtilbud (Reservationsbev.)
Ved kongelig resolution af 28. november 2016 overføres til § 15.25.02. Mere pædagogisk

personale i dagtilbud bevilling fra § 20.19.02. Mere pædagogisk personale i dagtilbud.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... 251,8 -1,6 - - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 12,8 - - - - - -

10. Mere pædagogisk personale i
 dagtilbud

Udgift ................................................... 251,8 -1,6 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,8 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 251,0 -1,6 - - - - -
Indtægt ................................................ 12,8 - - - - - -
21. Andre driftsindtægter .................... 12,8 - - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2018

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 2,3
I alt .................................................................................................................................. 2,3

10. Mere pædagogisk personale i dagtilbud
Midlerne blev i 2015 og 2016 udmøntet gennem en ansøgningspulje til mere pædagogisk

personale i daginstitutioner og dagplejen. Fra 2017 er midlerne overført til det kommunale blok-
tilskud, jf. akt 133 af 23. juni 2016.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.13 Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 0,3 pct. af bevillingen til afholdelse

af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift.
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| 15.25.04. 1.000-dages-program - en bedre start på livet (tekstanm. 111) (Reserva-
| tionsbev.)
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 200,0 mio. kr. i 2019, 240,8
| mio. kr. i 2020, 240,0 mio. kr. i 2021 og 240,8 mio. kr. i 2022 (2019-pl), jf. Aftale med rege-
| ringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018. Formålet med indsatsen
| er at styrke trivsel, udviklings- og læringsmuligheder for 0-2-årige fra udsatte og sårbare familier.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... - - - 201,0 244,0 243,0 244,0

10. Ansøgningspulje til flere pæda-
goger og pædagogiske assisten-
ter til institutioner med mange
0-2-årige sårbare og udsatte

 børn
Udgift ................................................... - - - 43,5 243,0 243,0 244,0
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - - 43,5 243,0 243,0 244,0

20. Tildelingspulje til kompetence-
løft af pædagoger, pædagogiske
assistenter samt dagplejere
Udgift ................................................... - - - 75,0 - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - - 75,0 - - -

30. Ansøgningspulje til screening og
tidlige målrettede indsatser
Udgift ................................................... - - - 40,0 - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - - 40,0 - - -

40. Ansøgningspulje til udvikling af
støtteindsatser varetaget af frivil-
lige sociale organisationer og

 foreninger
Udgift ................................................... - - - 29,0 - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - - 29,0 - - -

| Særlige bevillingsbestemmelser:
| Regel der fraviges
| eller suppleres| Beskrivelse

| BV 2.2.11| Tilskud på § 15.25.04.20. Tildelingspulje til kompetenceløft af pæda-
| goger, pædagogiske assistenter samt dagplejere, § 15.25.04.21. Tema-
| dage, formidling mv. vedr. kompetenceløft, § 15.25.04.30. Ansøg-
| ningspulje til screening og tidlige målrettede indsatser, § 15.25.04.40.
| Ansøgningspulje til udvikling af støtteindsatser varetaget af frivillige
| sociale organisationer og foreninger og § 15.25.04.50. Ansøgningspulje
| til udvikling af støtte- og vejledningsindsats varetaget af pædagoger kan
| gives som tilsagn
| BV 2.2.13| Tilskud på underkonto § 15.25.04.40. pulje til udvikling af støtteind-
| satser varetaget af frivillige sociale organisationer og foreninger kan
| forudbetales
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50. Ansøgningspulje til udvikling af
støtte- og vejledningsindsats va-
retaget af pædagoger fra dagtil-

 bud
Udgift ................................................... - - - 11,0 - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - - 11,0 - - -

60. Materialer til forældre vedrøren-
de barnets første 1.000 dage mv.
Udgift ................................................... - - - 2,5 1,0 - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - 2,5 1,0 - -

| 10. Ansøgningspulje til flere pædagoger og pædagogiske assistenter til institutioner med
| mange 0-2-årige sårbare og udsatte børn
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 43,5 mio. kr. i 2019 og 243,0
| mio. kr. årligt i 2020 og 2021 samt 244 mio. kr. i 2022 (2019-pl). I 2019-2022 udmøntes midlerne
| i en ansøgningspulje på dagtilbudsområdet, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om
| finansloven for 2019 af november 2018. Formålet med ansøgningspuljen er at styrke kvaliteten
| i daginstitutionernes indsats for sårbare og udsatte børn i de første 1.000 dage gennem ansættelse
| af flere pædagoger og pædagogiske assistenter. Ansøgningspuljen udmøntes i én ansøgningsrunde
| i 2019 under forudsætning af, at puljen videreføres i de kommende finansår. De ansøgende pro-
| jekter skal afspejle bevillingens profil. Ansøgningspuljens ansøgerkreds er landets kommuner.
| Ansøgningspuljens målgruppe er daginstitutioner med mange 0-2 årige sårbare og udsatte børn.
| Midlerne overgår til bloktilskuddet i 2023.

| 20. Tildelingspulje til kompetenceløft af pædagoger, pædagogiske assistenter samt dagple-
| jere
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 75,0 mio. kr. i 2019 (2019-pl)
| til en tildelingspulje på dagtilbudsområdet, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om
| finansloven for 2019 af november 2018. Formålet er at styrke trivsel, udviklings- og læringsmu-
| ligheder for 0-2-årige fra udsatte og sårbare familier gennem kompetenceløft af pædagoger og
| pædagogiske assistenter i daginstitutioner samt dagplejere, der arbejder med 0-2-årige børn fra
| sårbare og udsatte familier. Tilskud kan ydes til landets kommuner. Kommunerne tildeles midler
| fra puljen på baggrund af en fordelingsnøgle. Kommunerne forpligter sig på at sikre, at der både
| sker kompetenceløft i private og kommunale dagtilbud. Tildelingspuljens målgruppe er pædago-
| ger og pædagogiske assistenter i daginstitutioner samt dagplejere, der arbejder med 0-2-årige børn
| fra udsatte og sårbare familier.

| 30. Ansøgningspulje til screening og tidlige målrettede indsatser
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 40,0 mio. kr. i 2019 (2019-pl)
| til en ansøgningspulje med det formål at bidrage til et løft af indsatsen på småbørnsområdet i
| barnets første 1.000 dage ved, at børn fra sårbare og udsatte familier opdages og får støtte tidligt
| i livet. Dette sker gennem systematisk screening og tidlige familierettede indsatser i og uden for
| hjemmet, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november
| 2018. Ansøgerkredsen er landets kommuner. Ansøgningspuljens målgruppe er sårbare og udsatte
| familier med børn i alderen 0-2 år samt kommende forældre, der har behov for særlig støtte.
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| 40. Ansøgningspulje til udvikling af støtteindsatser varetaget af frivillige sociale organisa-
| tioner og foreninger
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 29,0 mio. kr. i 2019 (2019-pl)
| til en ansøgningspulje med det formål at udvikle og gennemføre støtteindsatser, der tager afsæt
| i hjemmet hos sårbare og udsatte familier i barnets første 1.000 dage, jf. Aftale mellem regeringen
| og Dansk Folkeparti på finansloven for 2019 af november 2018. Ansøgerkredsen er frivillige
| sociale organisationer og foreninger. Disse kan evt. indgå samarbejde med én eller flere kom-
| muner. Ansøgningspuljens målgruppe er sårbare og udsatte familier med en afgrænset proble-
| matik i barnets første 1.000 dage.

| 50. Ansøgningspulje til udvikling af støtte- og vejledningsindsats varetaget af pædagoger fra
| dagtilbud
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 11,0 mio. kr. i 2019 (2019-pl)
| til en ansøgningspulje med det formål at videreudvikle og kvalificere en støtte- og vejlednings-
| indsats, der tager afsæt i hjemmet, og som varetages af pædagoger fra dagtilbudsområdet, jf.
| Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018. An-
| søgerkredsen er kommuner. Ansøgningspuljens målgruppe er overordnet sårbare og udsatte børn
| i alderen 0-2 år og familier. Målgruppen fastlægges endeligt i forbindelse med beskrivelsen af
| støtte- og vejledningsindsatsen, der skal videreudvikles i forbindelse med ansøgningspuljen.

| 60. Materialer til forældre vedrørende barnets første 1.000 dage mv.
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 2,5 mio. kr. i 2019 og 1,0 mio.
| kr. i 2020 (2019-pl) til udvikling og spredning af materialer med viden til forældre vedrørende
| barnets første 1.000 dage, forventningsafstemning mellem dagtilbud og forældre og sund mad jf.
| Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018.

15.25.05. Satspuljeinitiativer vedr. dagtilbud (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... 5,3 5,8 3,9 - - - -

10. Styrket sprogindsats for 0-2 åri-
ge i dagtilbud og Styrket over-
gang til skole for udsatte
Udgift ................................................... 2,7 5,8 3,9 - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 2,7 2,1 1,2 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - 3,8 2,7 - - - -

19. Ansøgningspulje til Styrket
overgang mellem dagtilbud og
skole for udsatte børn
Udgift ................................................... 2,6 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 2,6 - - - - - -

Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
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Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2018

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 1,7
I alt .................................................................................................................................. 1,7

10. Styrket sprogindsats for 0-2 årige i dagtilbud og Styrket overgang til skole for udsatte
Der er afsat 2,8 mio. kr. i 2015, 2,7 mio. kr. i 2016, 2,8 mio. kr. i 2017 og 2,7 mio. kr. i 2018

(2015-pl) til styrket sprogindsats for 0-2-årige i dagtilbud samt 3,2 mio. kr. i 2015, 0,8 mio. kr.
2016, 0,7 mio. kr. i 2017 og 1,2 mio. kr. i 2018 (2015-pl) til styrket overgang til skole for udsatte
børn i dagtilbud, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, So-
cialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af sats-
puljen for 2015 af november 2014.

Bevillingen til styrket sprogindsats for 0-2-årige i dagtilbud anvendes til, at et antal kom-
muner og dagtilbud kan afprøve en eller flere sprogstimuleringsindsatser eller metoder målrettet
0-2-årige børn. Formålet med initiativet er at afprøve en eller flere indsatser/metoder til at un-
derstøtte og udvikle de yngste børns dansksproglige kompetencer i vuggestuer og dagplejer. Der
tilknyttes følgeforskning til projekterne, så der efter endt projektperiode er opnået viden om,
hvorvidt sprogstimuleringsindsatserne har haft en effekt på børnenes sproglige udvikling. De af-
satte midler skal bl.a. anvendes til udvikling af intervention, målrettet kompetenceudvikling af
det involverede personale, løbende processtøtte med henblik på at sikre, at metoderne imple-
menteres korrekt, facilitering af netværk for pædagogisk personale, som arbejder med børns sprog
mv., formidlingsaktiviteter i form af bl.a. midtvejs- og afslutningskonferencer samt følgeforsk-
ning. Initiativet udmøntes via udbud.

Bevillingen til styrket overgang til skole for udsatte børn i dagtilbud anvendes til udvikling
og resultatevaluering af ansøgningspuljen til styrket overgang mellem dagtilbud og skole for ud-
satte børn (opført på § 15.25.05.19. Ansøgningspulje til Styrket overgang mellem dagtilbud og
skole for udsatte børn), herunder udarbejdelse af vejledningsmateriale og processtøtte til de del-
tagende kommuner. Resultatevalueringen påbegyndes i forbindelse med projektstart i kommu-
nerne.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

19. Ansøgningspulje til Styrket overgang mellem dagtilbud og skole for udsatte børn
Der er som følge af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti,

Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af sats-
puljen for 2015 af november 2014 afsat 2,6 mio. kr. i 2016 til en ansøgningspulje over tre år til
styrket overgang mellem dagtilbud og skole for udsatte børn. Formålet med puljen er at afprøve
en læringsindsats i forsøgskommunernes dagtilbud. Ansøgerkredsen er kommuner, og målgruppen
er udsatte børn i 4-6-års-alderen i dagtilbud.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15.25.07. Reserve vedrørende dagtilbudsloven (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)
Der er adgang til afholdelse af driftsudgifter som led i gennemførelsen af aktiviteterne på

hovedkontoen.
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Særlige bevillingsbestemmelser

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... 2,5 - 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

10. Reserve vedrørende dagtilbuds-
 loven

Udgift ................................................... 2,5 - 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger 2,0 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 0,5 - 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2018

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 70,6
I alt .................................................................................................................................. 70,6

10. Reserve vedrørende dagtilbudsloven
Midlerne kan anvendes til initiativer til at understøtte implementeringen af dagtilbudslovens

rammer, indholdskrav mv., herunder bl.a. til udviklingspuljen på dagtilbudsområdet. Midlerne kan
anvendes til forskning, udviklingsprojekter, konsulentbistand, digitale platforme, dataopbygning,
vidensformidling og -produktion mv. Der er på kontoen afsat 1,5 mio. kr. i 2017 og 1,0 mio. kr.
årligt i 2018 og frem til udvikling og opdatering af sprogvurderingsmateriale for børn i alderen
omkring 2 år.

15.25.20. Bedre kvalitet i dagtilbud (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)
Der er adgang til afholdelse af driftsudgifter som led i gennemførelsen af aktiviteterne på

hovedkontoen.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2 Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter i

forbindelse med modtagelse af tilskud fra eksempelvis EU eller øvrige
ministerier samt modtagelse af deltagerbetaling mv.

Regler der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.10.2. Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter i
forbindelse med modtagelse af tilskud fra eksempelvis EU eller øvrige
ministerier samt modtagelse af deltagerbetaling mv.
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... 6,0 1,8 - - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 1,1 - - - - - -

10. Ansøgningspulje og forskning
Udgift ................................................... 5,8 1,8 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 5,8 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - 1,8 - - - - -
Indtægt ................................................ 1,1 - - - - - -
21. Andre driftsindtægter .................... 1,1 - - - - - -

20. Enkeltstående initiativer vedrø-
rende bedre kvalitet i dagtilbud
Indtægt ................................................ 0,1 - - - - - -
21. Andre driftsindtægter .................... 0,1 - - - - - -

50. Udvikling af ledelsesformer i
 selvejende daginstitutioner

Udgift ................................................... 0,2 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 0,2 - - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2018

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 10,7
I alt .................................................................................................................................. 10,7

10. Ansøgningspulje og forskning
Puljen anvendes til forbedring af kvaliteten i dagtilbud, herunder en forstærket indsats i for-

hold til udsatte børn i dagtilbud. Midlerne kan bl.a. anvendes til udviklingsprogrammet Fremti-
dens Dagtilbud.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20. Enkeltstående initiativer vedrørende bedre kvalitet i dagtilbud
Midlerne kan anvendes til at udarbejde vejledende materialer mv. til kommuner og dagtilbud

i forhold til evaluering og måling i forbindelse med læreplanernes seks temaer mv.
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

50. Udvikling af ledelsesformer i selvejende daginstitutioner
Midlerne kan anvendes til et samarbejde med Menighedernes Daginstitutioner om et projekt

om bedre kvalitet i selvejende dagtilbud gennem udvikling af ledelsesformer, herunder net-
værksledelse.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.
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15.25.21. Målrettede indsatser over for børn i udsatte positioner (tekstanm. 9 og
111) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... - 0,6 99,8 85,0 85,0 85,0 85,0

10. Flere pædagoger til institutioner
med mange børn i udsatte posi-

 tioner
Udgift ................................................... - - 46,1 85,0 85,0 85,0 85,0
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - 46,1 85,0 85,0 85,0 85,0

20. Forsøg med målrettede sociale
indsatser i dagtilbud
Udgift ................................................... - 0,6 53,7 - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 0,5 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - 0,1 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - 53,7 - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2018

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 4,4
I alt .................................................................................................................................. 4,4

Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn på § 15.25.21.20. Forsøg med målrettede
sociale indsatser i dagtilbud.

BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 1 pct. af bevillingen på §
15.25.21.10. Flere pædagoger til institutioner med mange børn i udsatte
positioner til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af
projekterne, aktiviteterne mv., heraf højest 2/3 som lønsum, dog mak-
simalt svarende til den faktiske udgift.

BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen på §
15.25.21.20. Forsøg med målrettede sociale indsatser i dagtilbud til af-
holdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne,
aktiviteterne mv., heraf højest 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende
til den faktiske udgift. Administration af bevillingen foregår på §
15.11.30. Socialstyrelsen.
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10. Flere pædagoger til institutioner med mange børn i udsatte positioner
Kontoen er oprettet med 45,5 mio. kr. i 2018 og 83,0 mio. kr. i 2019 og frem (2017-pl) til

en ansøgningspulje til at ansætte flere pædagoger mv. i daginstitutioner, som har flest børn i ud-
satte positioner, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale
Venstre om Stærke dagtilbud af juni 2017. Ansøgningspuljens ansøgerkreds er kommuner og
målgruppen er daginstitutioner med mange børn i udsatte positioner. Institutioner deltager for tre
år ad gangen. Midlerne for den treårige periode udmøntes på baggrund af én ansøgningsrunde.

20. Forsøg med målrettede sociale indsatser i dagtilbud
Kontoen er oprettet med 5,0 mio. kr. i 2017 og med 53,0 mio. kr. i 2018 (2017-pl) til at

igangsætte forsøg med målrettede sociale indsatser i dagtilbuddene, hvor der er fokus på dagtil-
buddenes samarbejde med særligt sundhedsplejen og forældrene, herunder forældregrupper i
dagtilbud, men også socialrådgivere og frivillige aktører, jf. Aftale mellem regeringen, Socialde-
mokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om Stærke dagtilbud af juni 2017. På baggrund
af en kortlægning i 2017 af relevante kommunale modeller og international forskning om tidlige
indsatser i dagtilbud med udgangspunkt i tværfagligt samarbejde og forældresamarbejde udbydes
en ansøgningspulje i 2018 til igangsættelse af forsøg. Midlerne vil blive fordelt på baggrund af
ansøgninger fra kommuner og efter faglig indstilling fra Socialstyrelsen.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15.25.22. Fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft i dagtilbud (tekstanm. 9 og 111)
 (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... - - 60,1 84,9 - - -

10. Fagligt og ledelsesmæssigt kom-
petenceløft i dagtilbud
Udgift ................................................... - - 60,1 84,9 - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - 60,1 84,9 - - -

Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 1 pct. af bevillingen på § 15.25.22.

Fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft i dagtilbud til afholdelse af
udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højest 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift. Administration af bevillingen foregår på § 15.11.30. So-
cialstyrelsen.
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Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2018

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 21,7
I alt .................................................................................................................................. 21,7

10. Fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft i dagtilbud
Kontoen er oprettet med 21,7 mio. kr. i 2017, 59,3 mio. kr. i 2018 og 83,0 mio. kr. i 2019

(2017-pl) til en ansøgningspulje til kompetenceudvikling af hhv. dagplejere, pædagoger, der
fungerer som faglige fyrtårne i daginstitutioner, og ledelsen, jf. Aftale mellem regeringen , So-
cialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om Stærke dagtilbud af juni 2017. An-
søgningspuljens ansøgerkreds er kommuner. Midlerne skal som udgangspunkt fordeles så ca. 30
pct. af kommunens puljeandel skal bruges på dagplejere og ca. 70 pct. af kommunens puljeandel
skal bruges på kursusudgifter til faglige fyrtårne i daginstitutioner og ledelsen. Midlerne fordeles
efter ansøgning blandt kommunerne på baggrund af antallet af 0-5-årige børn i kommunerne i
2018. Midlerne udmøntes på baggrund af én ansøgningsrunde i 2018.

15.25.23. Førstehjælp (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... - 0,1 4,1 - - - -

10. Førstehjælp
Udgift ................................................... - 0,1 4,1 - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - 0,1 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - 4,1 - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2018

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 3,9
I alt .................................................................................................................................. 3,9

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen på § 15.25.23.

Førstehjælp til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration.
af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højest 2/3 som lønsum, dog
maksimalt svarende til den faktiske udgift. Administration af bevillin-
gen foregår på § 15.11.30. Socialstyrelsen.
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10. Førstehjælp
Kontoen er oprettet med 4,0 mio. kr. i 2017 og med 4,0 mio. kr. i 2018 (2017-pl) til en an-

søgningspulje til førstehjælp, jf. Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk
Folkeparti og Radikale Venstre om Stærke dagtilbud af juni 2017. Kommunerne kan søge midler
til førstehjælpskurser til personalet i dagtilbuddene. Kommunerne skal medfinansiere 25 pct. af
udgifterne til førstehjælpskurset. Puljen udmøntes på baggrund af én ansøgningsrunde. Puljen er
primært målrettet personale, som ikke allerede har gennemgået førstehjælpskurser eller er i gang
med et forløb. Det vil af ansøgningen skulle fremgå, at midlerne anvendes primært til personale,
som ikke allerede har gennemgået førstehjælpskurser, og som ikke er i gang med et første-
hjælpsforløb. Herudover vil det være et kriterium, at der er en geografisk spredning.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15.25.24. Viden til praksis (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... - 2,7 6,1 6,2 6,2 6,2 6,2

10. Viden til praksis
Udgift ................................................... - 2,7 6,1 6,2 6,2 6,2 6,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 2,7 - 0,1 0,1 0,1 0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2018

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,3
I alt .................................................................................................................................. 0,3

10. Viden til praksis
Kontoen er oprettet med 3,0 mio. kr. i 2017 og med 6,0 mio. kr. i 2018 og frem (2017-pl)

til følgeforskning, evaluering af indsatser, undersøgelser og ny forskning på dagtilbudsområdet,
samt til udvikling af materialer og kampagner, der skal understøtte, at viden og forskning om-
sættes til praksis, herunder særligt i forhold til implementering og evaluering af en styrket pæ-
dagogisk læreplan, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale
Venstre om Stærke dagtilbud af juni 2017. Der skal af midlerne afholdes udgifter til en kampagne
om førstehjælp jf. § 15.25.22.10. Fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft i dagtilbud, til un-
dersøgelse af og udvikling mv. af inspirations- og vejledningsmateriale om børns ferie fra dag-
tilbud, samt til evaluering af ordningen med kombinationstilbud jf. Aftale mellem regeringen,
Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om Stærke dagtilbud af juni 2017.
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15.25.30. Bedre fordeling i daginstitutioner, ansøgningspulje (tekstanm. 111) (Re-
servationsbev.)

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... - - - 25,0 25,0 - -

10. Bedre fordeling i daginstitutio-
 ner, ansøgningspulje

Udgift ................................................... - - - 25,0 25,0 - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - - 25,0 25,0 - -

10. Bedre fordeling i daginstitutioner, ansøgningspulje
Kontoen er oprettet med 25,0 mio. kr. årligt i 2019 og 2020 (2019-pl), jf. Aftale mellem re-

geringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om
finansiering af indsatser for at forebygge og nedbryde parallelsamfund og aftale om Landsbyg-
gefondens ramme til fysiske forandringer af de udsatte boligområder mv. i perioden 2019-2026.

Midlerne er afsat til en til en ansøgningspulje til kommunerne, som udmøntes i 2019 og 2020.
Pulje skal ses i sammenhæng med en lånepulje, opført på § 15.25.31. Bedre fordeling i dagin-
stitutioner, lånepulje.

Midlerne kan søges af kommuner, der har daginstitutioner beliggende i udsatte boligområder,
jf. Aftale om bedre fordeling i daginstitutioner mellem regeringen, Socialdemokratiet, Radikale
Venstre og Socialistisk Folkeparti. Midlerne kan anvendes til kapacitetstilpasning afledt af den
aftalte regel vedr. anvisning af plads i daginstitutioner beliggende i tilknytning til udsatte bolig-
områder, og kan dække udgifter til bl.a. dobbelt husleje, samt til at skærpe institutionernes profil
ved f.eks. sociale normeringer mv.

15.25.31. Bedre fordeling i daginstitutioner, lånepulje (tekstanm. 111) (Reserva-
tionsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9 Tilskud kan gives som tilsagn.

Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9 Tilskud kan gives som tilsagn.
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... - - - 76,0 76,0 - -

10. Bedre fordeling i daginstitutio-
 ner, lånepulje

Udgift ................................................... - - - 76,0 76,0 - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - - 76,0 76,0 - -

10. Bedre fordeling i daginstitutioner, lånepulje
| Kontoen er oprettet med 76,0 mio. kr. årligt i 2019 og 2020 (2019-pl), jf. Aftale mellem re-
| geringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om
| finansiering af indsatser for at forebygge og nedbryde parallelsamfund og aftale om Landsbyg-
| gefondens ramme til fysiske forandringer af de udsatte boligområder mv. i perioden 2019-2026.
| Midlerne er afsat til en lånepulje til kommunerne, som udmøntes i 2019 og 2020. Puljen skal
| ses i sammenhæng med en ansøgningspulje, opført på § 15.25.30. Bedre fordeling i daginstitu-
| tioner, ansøgningspulje.
| Midlerne kan søges af kommuner, der har daginstitutioner beliggende i udsatte boligområder,
| jf. Aftale om bedre fordeling i daginstitutioner mellem regeringen, Socialdemokratiet, Radikale
| Venstre og Socialistisk Folkeparti. Midlerne kan anvendes til kapacitetstilpasning afledt af den
| aftalte regel vedrørende anvisning af plads i daginstitutioner beliggende i tilknytning til udsatte
| boligområder og giver de berørte kommuner mulighed for at søge om lånedispensation efter de
| gældende løbetidsregler i den kommunale og regionale lånebekendtgørelse til afholdelse af an-
| lægsudgifter ved etablering af nye daginstitutioner, samt deponering ved leje af ny daginstitution.

15.25.35. Indsatser rettet mod forbedringer af danskernes madvaner og sundhed
(tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019 med 1,3 mio. kr. i 2019, 0,9 mio. kr. i 2020 og
1,0 mio. kr. i 2021 (2019-pl) som følge af udmøntning af midler til indsatser rettet mod forbed-
ringer af danskernes madvaner og sundhed afsat på § 24.11.79. Reserver og budgetregulering, jf.
Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... - - - 1,3 0,9 1,0 -

10. Indsatser rettet mod forbedringer
af danskernes madvaner og

 sundhed
 Udgift ................................................... - - - 1,3 0,9 1,0 -

46. Tilskud til anden virksomhed og
  investeringstilskud ......................... - - - 1,3 0,9 1,0 -

10. Indsatser rettet mod forbedringer af danskernes madvaner og sundhed
Kontoen er oprettet på finansloven for 2019 med 1,3 mio. kr. i 2019, 0,9 mio. kr. i 2020 og

1,0 mio. kr. i 2021 (2019-pl) som følge af udmøntning af midler til indsatser rettet mod forbed-
ringer af danskernes madvaner og sundhed afsat på § 24.11.79. Reserver og budgetregulering, jf.
Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017.
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15.26. Udsatte børn og unge

Aktivitetsområdet omfatter bevillinger til udsatte børn og unge mv.

15.26.01. Forebyggende indsats for udsatte børn og unge (tekstanm. 111) (Reser-
vationsbev.)

Kontoen er oprettet på finansloven for 2014 med 70,0 mio. kr. årligt i perioden 2014-2017
(2014-pl) til en forebyggelsesindsats, der skal sikre en tidlig og målrettet indsats over for børn
og unge, der vokser op i udsatte familier, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering,
Venstre og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af finansloven for 2014 af november
2013. Herudover er det forudsat, at der afsættes 20,0 mio. kr. årligt i perioden 2018-2030. Som
følge heraf er der indarbejdet en bevilling på 20 mio. kr. i 2018 til en styrkelse af den famili-
erettede indsats, jf. § 15.26.01.11. Forældrekompetencer. Som følge af lovgivningsinitiativer på
området er kontoen blandt andet nedskrevet med 0,3 mio. kr. i 2014 og 1,1 mio. kr. årligt i pe-
rioden 2015-2030 (2014-pl), som følge af at bevillingen til kommunerne på bloktilskuddet er
hævet med de nævnte beløb. Der er på finansloven for 2015 overført 16,0 mio. kr. i 2015, 15,5
mio. kr. i 2016 og 14,6 mio. kr. i 2017 (2015-pl) til § 15.11.30. Socialstyrelsen til finansiering
af styrelsens arbejde med de faglige aktiviteter under initiativet, ligesom der er overført 0,3 mio.
kr. i 2015 og 0,1 mio. kr. årligt i 2016 og 2017 til (2015-pl) § 15.11.21. Ankestyrelsen.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Udgiftsbevilling ........................................... 21,7 19,1 - - - - -
10. Forebyggende indsats for udsatte

børn og unge
Udgift ................................................... -0,4 -0,3 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... -0,4 -0,3 - - - - -

11. Forældrekompetencer
Udgift ................................................... 7,8 8,1 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 0,0 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,2 0,3 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 7,6 7,8 - - - - -

20. Forebyggende indsatser i dagtil-
 bud

Udgift ................................................... 1,7 0,6 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,0 0,0 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 1,7 0,6 - - - - -

Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse

af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift. Administration af bevillingen foregår på § 15.11.30. So-
cialstyrelsen.
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40. Udbredelse af kommunernes an-
vendelse af fritidsaktiviteter
Udgift ................................................... 0,9 0,0 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,0 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 0,9 0,0 - - - - -

50. Dokumentation og forskning
Udgift ................................................... 5,2 6,0 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 0,7 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,1 0,2 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 5,0 5,1 - - - - -

60. Partnerskabskommuner
Udgift ................................................... 5,6 3,8 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 0,7 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,2 0,1 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 5,4 3,0 - - - - -

70. Udvikling og understøttelse af
 forebyggelsesprogram

Udgift ................................................... 0,9 0,9 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,0 0,0 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 0,9 0,9 - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2018

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 16,8
I alt .................................................................................................................................. 16,8

10. Forebyggende indsats for udsatte børn og unge
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

11. Forældrekompetencer
Der er på kontoen afsat 16,0 mio. kr. i 2015, 14,4 mio. kr. i 2016, 18,9 mio. kr. i 2017 og

19,1 mio. kr. årligt i perioden 2018-2030 (2015-pl). Midlerne er forudsat anvendt til en styrkelse
af den familierettede, forebyggende indsats gennem igangsættelse, udvikling, implementering og
dokumentation af generelle forebyggende forældrekurser til førstegangsforældre og intensive
forældreforløb målrettet udsatte familier mv.

Midlerne anvendes til uddannelse af socialarbejdere med henblik på at implementere foræl-
drekurser, intensive forældreforløb mv. I tilknytning til initiativerne varetager Socialstyrelsen
projektledelse, yder implementerings- og processtøtte, udbyder opgaver og indgår kontrakter med
eksterne leverandører samt indgår samarbejdsaftaler med kommunale, regionale og private leve-
randører mv.

Bevillingen er reduceret med 5,7 mio. kr. i 2016, 9,7 mio. kr. i 2017 og 19,2 mio. kr. i 2018
og frem.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.
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20. Forebyggende indsatser i dagtilbud
Der er på kontoen afsat 15,0 mio. kr. i 2015, 8,5 mio. kr. i 2016 og 9,3 mio. kr. i 2017

(2015-pl). Midlerne er forudsat anvendt til igangsættelse, udvikling, implementering og doku-
mentation af virksomme metoder i dagtilbud, som skal styrke den tidlige indsats over for udsatte
børn i dagtilbud mv.

Dele af midlerne udmeldes som ansøgningspulje, mens andre dele anvendes til uddannelse
af medarbejdere med henblik på til at implementere virksomme metoder i dagtilbud mv. Ansøg-
ningspuljen kan søges af kommuner. De nærmere kriterier for ansøgningspuljen bliver fastlagt
og kundgjort i forbindelse med udmøntning og udmeldelse af puljen. I tilknytning til initiativerne
varetager Socialstyrelsen projektledelse, yder implementerings- og processtøtte, udbyder og ind-
går kontrakter med eksterne leverandører samt indgår samarbejdsaftaler med kommunale, regio-
nale og private leverandører mv.

Bevillingen er reduceret med 7,5 mio. kr. i 2016 og 9,1 mio. kr. i 2017. 
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

40. Udbredelse af kommunernes anvendelse af fritidsaktiviteter
Der er på kontoen afsat 4,0 mio. kr. i 2015 og 1,6 mio. kr. i 2016 (2015-pl). Midlerne er

forudsat anvendt til oplysningsaktiviteter og implementering mv., der skal bidrage til at udbrede
kommunernes anvendelse af fritidsaktiviteter som en forebyggende indsats over for udsatte børn
og unge. Hovedparten af midlerne udmeldes som ansøgningspuljer, der kan søges af kommuner.
De nærmere kriterier for ansøgningspuljerne bliver fastlagt og kundgjort i forbindelse med ud-
møntning og udmeldelse af puljerne. I tilknytning til initiativerne varetager Socialstyrelsen pro-
jektledelse og processtøtte mv.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

50. Dokumentation og forskning
Der er på kontoen afsat 4,7 mio. kr. årligt i perioden 2015-2017 (2015-pl). Midlerne er for-

udsat anvendt til dokumentation, forskning og evaluering af de indsatser og metoder, der igang-
sættes i regi af det samlede initiativ. Dokumentation, forskning og evalueringen udbydes til eks-
terne leverandører. I tilknytning til initiativerne varetager Ankestyrelsen og Socialstyrelsen ud-
viklingen af et indikatorkatalog med nøgletal. Ydermere udarbejder Socialstyrelsen kravsspecifi-
kation for IT-platform, udbyder dokumentation, forskning og evaluering samt indgår kontrakter
med eksterne leverandører mv.

Bevillingen er forhøjet med 1,2 mio. kr. i 2016 og 2017. 
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

60. Partnerskabskommuner
Der er på kontoen afsat 12,1 mio. kr. i 2015, 12,1 mio. kr. i 2016 og 4,0 mio. kr. i 2017

(2015-pl). Midlerne er forudsat anvendt til partnerskabskommuner. Partnerskabskommunerne vi-
dereudvikler indsatsen for udsatte børn og unge med fokus på øget forebyggelse. Midlerne ud-
møntes som en ansøgningspulje, der kan søges af kommuner. De nærmere kriterier for ansøg-
ningspuljen bliver fastlagt og kundgjort i forbindelse med udmøntning og udmeldelse af puljen.
I tilknytning til initiativet forestår Socialstyrelsen forudgående analyser og udarbejder udvik-
lingsplaner i samarbejde med de enkelte partnerskabskommuner, projektledelse, proces- og im-
plementeringsstøtte, resultatdokumentation og udvikling af nye tilbud mv.

Bevillingen er reduceret med 6,3 mio. kr. i 2016 og forhøjet med 0,4 mio. kr. i 2017. 
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
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70. Udvikling og understøttelse af forebyggelsesprogram
Der er på kontoen afsat 0,4 mio. kr. i 2015, 0,3 mio. kr. i 2016 og 0,6 mio. kr. i 2017

(2015-pl). Midlerne er forudsat anvendt til udvikling og understøttelse af den samlede forebyg-
gelsesindsats. I tilknytning hertil varetager Socialstyrelsen og Ankestyrelsen implementeringen
af lovændringerne. Ydermere varetager Socialstyrelsen udbud og kontraktindgåelse af evaluerin-
ger vedrørende fritidspas og samarbejde mellem organisationer og kommuner, projektledelse samt
koordinering af initiativerne i forebyggelsespakken mv.

Bevillingen er forhøjet med 0,6 mio. kr. i 2016 og 0,5 mio. kr. i 2017. 
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15.26.02. Mod en tidligere, forebyggende og mere effektiv indsats (tekstanm. 111)
 (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet med 9,6 mio. kr. i 2016, 40,9 mio. kr. i 2017, 16,1 mio. kr. i 2018 og
3,5 mio. kr. i 2019 (2016-pl) til at understøtte kommunerne fagligt og økonomisk i en helheds-
orienteret omlægning til en tidligere, forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og
unge, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance,
Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om ud-
møntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... 9,2 33,5 16,1 3,5 - - -

10. Ansøgningspulje til understøttel-
se af omlægning til en tidlig og

 forebyggende indsats
Udgift ................................................... 9,2 25,7 13,6 - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,2 0,8 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 9,0 24,9 13,6 - - - -

20. Ansøgningspulje til styrket do-
kumentation af lovende social

 praksis
Udgift ................................................... - 7,8 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - 0,4 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - 7,4 - - - - -

30. Evaluering og dokumentation af
lovende social praksis
Udgift ................................................... - - 2,5 3,5 - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - 2,5 3,5 - - -

Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
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Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2018

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 8,1
I alt .................................................................................................................................. 8,1

10. Ansøgningspulje til understøttelse af omlægning til en tidlig og forebyggende indsats
Kontoen er oprettet med i alt 48,4 mio. kr. (2016-pl) til en ansøgningspulje med det formål

at understøtte den kommunale omlægningsproces i forhold til en tidligere og forebyggende indsats
for udsatte børn og unge, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti,
Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative
Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015. Ansøgningspuljen udmeldes
tre gange med henholdsvis 9,3 mio. kr. i 2016, 25,5 mio. kr. i 2017 og 13,6 mio. kr. i 2018.
Midlerne skal anvendes til formål, der forventeligt vil medføre ekstraudgifter i forbindelse med
omlægningen. Ansøgerkredsen udgøres af kommuner. Det forventes, at 20-30 kommuner kan
modtage støtte fra ansøgningspuljen.

I forbindelse med udmøntning af ansøgningspuljen stilles der krav om, at kommunen om-
lægger organisatorisk praksis eller indsats over for børn og unge, som befinder sig i en udsat
position eller er i risiko for at komme det. Ansøgning om støtte skal indeholde en business case
for omlægningen og sandsynliggøre, at omlægningen kan forankres i kommunen efter projekt-
periodens udløb. Endvidere stilles der krav om, at kommunerne deltager i et rådgivningsforløb
varetaget af Socialstyrelsen. Kravet gælder dog alene de kommuner, som ikke allerede har mod-
taget rådgivning fra Socialstyrelsen i regi af partnerskabsprojektet i Forebyggelsespakken. Endelig
stilles der krav om, at kommunerne medfinansierer 50 pct. af de samlede projektudgifter for-
bundet med omlægningsindsatsen.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20. Ansøgningspulje til styrket dokumentation af lovende social praksis
Kontoen er oprettet med 12,4 mio. kr. i 2017 (2016-pl) til en ansøgningspulje, som har til

formål at styrke resultatdokumentation af lovende forebyggende indsatser i kommunerne, jf. Af-
tale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet,
Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af sat-
spuljen for 2016 af oktober 2015. Ansøgerkredsen udgøres af kommuner. I udmøntning af an-
søgningspuljen stilles der krav om, at kommunerne har en lovende praksis i den tidlige og fore-
byggende indsatsvifte, og at kommunerne vil indgå i samarbejde med Socialstyrelsen og evalu-
ator/forskningsinstitution om at metodebeskrive og resultatdokumentere praksis. Der stilles end-
videre krav om, at kommunerne deltager i projektet i tre år. Det forventes, at 7-8 kommuner
udvælges til støtte fra ansøgningspuljen. Med henblik på at opnå viden om virkningen på tværs
af indsatser, udvælges indsatser, der fordeler sig på 2-4 målgrupper, så der er flere indsatser med
tilnærmelsesvist samme målgruppe og målsætninger for indsatsen.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

30. Evaluering og dokumentation af lovende social praksis
Kontoen er oprettet med 0,3 mio. kr. i 2016, 3,0 mio. kr. i 2017, 2,5 mio. kr. i 2018 og 3,5

mio. kr. i 2019 (2016-pl) til resultatdokumentation, metodebeskrivelser og formidling af viden
om virkningen af lovende forebyggende indsatser i de kommuner, der modtager støtte fra an-
søgningspuljen til styrket dokumentation, jf. § 15.26.02.20. Ansøgningspulje til styrket doku-
mentation af lovende social praksis, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk
Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Kon-
servative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 (Projekt-id 2016-1-a).
Leverandøren formidler bl.a. resultaterne på en række temamøder i samarbejde med Socialsty-
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relsen i 2019, ligesom resultaterne formidles skriftligt i en let tilgængelig form målrettet andre
kommuner. Initiativet udmøntes via udbud.

15.26.03. Behandling af børn og unge (tekstanm. 9 og 111) (Reservationsbev.)
Kontoen er oprettet på finansloven for 2015 med 1,0 mio. kr. i 2015, 69,0 mio. kr. i 2016

og 70,0 mio. kr. årligt fra 2017 og frem (2015-pl) til en ansøgningspulje til behandlingstilbud til
børn og unge fra familier med stof- og alkoholmisbrug. Heraf er 1,0 mio. kr. i 2015, 26,0 mio.
kr. i 2016, 27,0 mio. kr. i 2017 og 70,0 mio. kr. årligt fra 2018 og frem afsat, jf. Aftale mellem
den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance
og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015 af november 2014.

Af den samlede ramme til initiativet er 1,0 mio. kr. i 2015, 0,8 mio. kr. i 2016 og 0,6 mio.
kr. årligt fra 2017 og frem afsat på § 15.11.30. Socialstyrelsen, mens de resterende 68,2 mio. kr.
i 2016 og 69,4 mio. kr. årligt fra 2017 og frem er afsat på nærværende hovedkonto.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... 67,8 69,1 69,8 70,6 70,2 70,2 70,2

10. Ansøgningspulje om behand-
lingstilbud til børn og unge
Udgift ................................................... 65,7 68,1 67,0 70,2 70,2 70,2 70,2
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 1,3 1,4 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 64,4 66,7 67,0 70,2 70,2 70,2 70,2

20. Evaluering af behandlingstilbud
til børn og unge
Udgift ................................................... 2,0 1,0 2,8 0,4 - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 1,0 2,8 0,4 - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,0 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 2,0 - - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2018

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 2,1
I alt .................................................................................................................................. 2,1

Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
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10. Ansøgningspulje om behandlingstilbud til børn og unge
Kontoen er oprettet med 65,7 mio. kr. i 2016, 68,1 mio. kr. i 2017, 66,6 mio. kr. i 2018, 69,0

mio. kr. i 2019 og 69,4 mio. kr. årligt fra 2020 og frem (2015-pl). Midlerne er afsat til en an-
søgningspulje til behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- og alkoholmisbrug, jf.
Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti,
Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015 af no-
vember 2014 (Projekt-id 2015-34). Puljen udmeldes for en 4-årig periode ad gangen.

Formålet med ansøgningspuljen er at sikre udbredelse af landsdækkende behandlingstilbud
til børn og unge under 25 år, som er belastet af en opvækst i familier med stof- og alkoholaf-
hængighed. Ansøgerkredsen omfatter kommuner, private og frivillige organisationer, gerne i
samarbejde mellem flere parter. Puljen skal anvendes til gratis rådgivnings- og samtaletilbud til
børn og unge, der er belastet af en opvækst i en familie med stof- eller alkoholproblemer. Der
kan tilbydes individuelle forløb og gruppeforløb alt efter, hvad der fagligt vurderes at gavne
barnet eller den unge bedst. Der kan også anvendes midler til den forsamtale, der skal tilbydes
barnet eller den unge inden 14 dage, men senest inden 30 dage, fra henvendelse til afklaring af
barnets eller den unges behov for støtte. Så vidt det er muligt inden for tilbuddets kapacitet, på-
begyndes behandlingen senest tre måneder efter forsamtalen, og det skal være muligt for barnet
eller den unge at modtage opfølgende samtaler efter endt behandling.

20. Evaluering af behandlingstilbud til børn og unge
Kontoen er oprettet med 2,5 mio. kr. i 2016, 1,3 mio. kr. i 2017, 2,8 mio. kr. i. 2018 og 0,4

mio. kr. i 2019 (2015-pl) til evaluering af ansøgningspuljen til behandlingstilbud til børn og unge
fra familier med stof- og alkoholmisbrug, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre,
Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om
udmøntning af satspuljen for 2015 af november 2014 (Projekt-id 2015-34). Evalueringen skal
omfatte vidensindsamling og effektvurdering med henblik på, at det faglige grundlag for frem-
adrettede udmøntninger af ansøgningspuljen styrkes. Evalueringen udmøntes via udbud.

15.26.04. Investering i virksomme indsatser for udsatte og sårbare børn og unge
(tekstanm. 9 og 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevilling mellem § 15.26.04. Investering
i virksomme indsatser for udsatte og sårbare børn og unge og §
15.11.30. Socialstyrelsen til varetagelse af Socialstyrelsens opgaver i
forbindelse med initiativet. Størrelsen på den overførte bevilling fast-
sættes af partierne bag satspuljeaftalen, jf. Aftale mellem regeringen,
Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det
Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folke-
parti om udmøntning af satspuljen 2017 af november 2016.

BV 2.6.5 Af den overførte bevilling til § 15.11.30. Socialstyrelsen kan der kon-
verteres driftsmidler til lønsum, dog højst 2/3 af udgiften, hvorved
lønsumsloftet forhøjes tilsvarende.

BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... - 59,5 39,2 28,5 31,5 - -

10. Udsatte og sårbare børn og unge
Udgift ................................................... - 59,5 39,2 28,5 31,5 - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - 59,5 39,2 28,5 31,5 - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2018

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 1,0
I alt .................................................................................................................................. 1,0

10. Udsatte og sårbare børn og unge
Kontoen er oprettet med 67,8 mio. kr. i 2017, 46,5 mio. kr. i 2018, 33,1 mio. kr. i 2019 og

36,4 mio. kr. i 2020 (2017-pl) til at styrke indsatsen over for udsatte og sårbare børn og unge,
jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alter-
nativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om ud-
møntning af satspuljen for 2017 af november 2016 (Projekt-id 2017-3-a). Formålet er at under-
støtte en mere vidensbaseret indsats over for denne målgruppe gennem udvikling, afprøvning og
forankring af lovende praksis, organiseringsformer og metoder på børne- og ungeområdet. Ram-
men er udmøntet ved aftale i satspuljekredsen af 4. maj 2017.

Som led i aftalen gennemføres tre initiativer:
1) Styrkelse af børn og unges handlekraft og sociale færdigheder,
2) Investering i forebyggende indsatser i regi af PPR (pædagogisk psykologisk rådgivning)

og
3) Socialøkonomisk investeringsmodel (SØM) på børneområdet.
Det er aftalt, at 137,1 mio. kr. (2017-pl) af midlerne skal udmøntes gennem to ansøgnings-

puljer. Heraf afsættes 14,0 mio. kr. (2017-pl) til Styrkelse af børn og unges handlekraft og sociale
færdigheder. Formålet er at modne eller afprøve udvalgte metoder, der sigter mod at styrke ud-
satte børn og unges mentaliseringsevne og dermed deres handlekraft samt deres sociale færdig-
heder. Målgruppen er anbragte børn og unge i alderen 12-20 år på opholdssteder og døgninsti-
tutioner, men kan præciseres yderligere afhængigt af de specifikke metoder, der udvælges. An-
søgerkredsen er kommunale, regionale og private opholdssteder og åbne døgninstitutioner samt
kommuner eller regioner på vegne af opholdssteder og døgninstitutioner. Der afsættes herudover
123,1 mio. kr. (2017-pl) til "Investering i forebyggende indsatser i regi af PPR". Formålet med
ansøgningspuljen er at nedbringe mistrivsel blandt sårbare og udsatte børn og unge, så færre børn
og unge får behov for en specialiseret indsats og eventuel medicinering. Målgruppen er sårbare
og udsatte børn og unge i dagtilbuds- og skolealderen og deres familier, som kan have gavn af
støtte i regi af PPR. Ansøgerkredsen er kommuner.

Af den samlede ramme er der afsat 7,3 mio. kr. i 2017, 7,8 mio. kr. i 2018, 5,3 mio. kr. i
2019 og 5,6 mio. kr. i 2020 (2017-pl) på § 15.11.30. Socialstyrelsen til Socialstyrelsens arbejde
med den overordnede projektledelse, vidensformidling af initiativerne, metodeunderstøttelse mv.
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15.26.05. Psykologbehandling til seksuelt misbrugte (tekstanm. 111) (Reservations-
bev.)

På finansloven for 2019 er § 15.74.09. Psykologbehandling til seksuelt misbrugte overført til
denne konto.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... - -0,3 - - - - -

10. Psykologbehandling til seksuelt
 misbrugte

Udgift ................................................... - -0,3 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - -0,3 - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2018

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,3
I alt .................................................................................................................................. 0,3

10. Psykologbehandling til seksuelt misbrugte
Kontoen er oprettet med 4,0 mio. kr. årligt i perioden 2008-2011 (2008-pl) til mennesker,

der har været udsat for seksuelle overgreb med det formål at støtte dem til bedre at kunne mestre
senfølger af seksuelt misbrug i barndommen og til at mobilisere egne ressourcer, så de bliver
bedre i stand til at leve et normalt liv, herunder til at videreføre den gratis psykologordning, jf.
Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk
Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om udmøntning af satspuljen for 2008 af marts
2008. Der er afsat op til 0,5 mio. kr. til en evaluering af ordningen. Evalueringen af den tidligere
ordning, der sluttede i 2006, viste, at 60 pct. af klienterne i høj grad havde fået udbytte af ord-
ningen.

Ordningen betyder, at der tilbydes i alt 11 timers psykologbistand til hver klient, herunder
en afklarende forsamtale af en times varighed. I forbindelse med videreførelsen af psykologord-
ningen udarbejdes der i samarbejde med Socialstyrelsen indikatorer, som indsatsen skal måles
på baggrund af. Det er Socialstyrelsen, der varetager opgaven med psykologordningen.

Kontoen er forhøjet med 4,0 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015 (2012-pl) til videreførelse
af tilbud om gratis psykologbehandling til mennesker med senfølger af seksuelle overgreb, jf.
Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og
Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011. Den nu-
værende psykologordning i regi af Socialstyrelsen søges på sigt forankret i tre kommende regio-
nale behandlings- og rådgivningscentre for mennesker med senfølger af seksuelle overgreb.
Midlerne udmøntes som en central pulje.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
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15.26.06. Rådgivningstilbud til psykisk sårbare unge (tekstanm. 111) (Reserva-
tionsbev.)

På finansloven for 2019 er § 15.74.16. Rådgivningstilbud til psykisk sårbare unge overført
til denne konto.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... - 13,6 - - - - -

10. Rådgivningstilbud til psykisk
 sårbare unge

Udgift ................................................... - 13,6 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - 0,3 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - 13,3 - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2018

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,0
I alt .................................................................................................................................. 0,0

10. Rådgivningstilbud til psykisk sårbare unge
Der er afsat 10,0 mio. kr. i 2017 til en ansøgningspulje til åbne rådgivningstilbud for psykisk

sårbare unge i alderen 12-25 år, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk
Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det
Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015. Ansøgningspul-
jen kan søges af frivillige organisationer mv. til støtte til etablering af rådgivningstilbud. I ud-
møntning af ansøgningspuljen stilles der krav om, at rådgivningstilbuddene er gratis, og at bru-
gere kan henvende sig anonymt. Der stilles endvidere krav om, at det enkelte tilbud beskriver sin
metode/retningslinjer for rådgivningen. Rådgivningen skal primært udføres af frivillige. Der vil i
behandlingen af ansøgningerne om støtte endvidere blive lagt vægt på, om der er etableret sam-
arbejde med beliggenhedskommunen, ligesom der vil blive taget hensyn til den geografiske
spredning af tilbuddene.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
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15.26.07. Tilskud til Den Centrale Rådgivningsenhed i Grønland (Reservationsbev.)
På finansloven for 2019 er § 15.75.01. Tilskud til Den Centrale Rådgivningsenhed i Grønland

overført til denne konto.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... - 3,0 - - - - -

10. Tilskud til Den Centrale Rådgiv-
ningsenhed i Grønland
Udgift ................................................... - 3,0 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 3,0 - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2018

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 2,0
I alt .................................................................................................................................. 2,0

10. Tilskud til Den Centrale Rådgivningsenhed i Grønland
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15.26.08. Særlig indsats for de svagest stillede børn og unge mv. (Reservationsbev.)
På finansloven for 2019 er § 15.75.04. Særlig indsats for de svagest stillede børn og unge

mv. overført til denne konto.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... -0,1 -0,2 - - - - -

10. Pulje til særlig indsats for de
svagest stillede børn og unge

 (SIBU)
Udgift ................................................... -0,1 -0,2 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... -0,1 -0,2 - - - - -

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
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Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2018

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,2
I alt .................................................................................................................................. 0,2

10. Pulje til særlig indsats for de svagest stillede børn og unge (SIBU)
Bevillingen er i 1994 afsat til en pulje til særlig indsats for de svagest stillede børn og unge,

der har til formål at forebygge og afhjælpe udstødning af særlige grupper af børn og unge samt
deres familier. Endvidere kan puljen benyttes til øvrige tværsektorielle og tværfaglige udvik-
lingsprojekter o.l., som har til formål at forebygge og afhjælpe særlige problemer blandt børn og
unge. Puljen kan endvidere benyttes til efteruddannelsesprogrammer af medarbejderne og til ud-
redninger og undersøgelser på området.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15.26.09. Rammebeløb til projekter på det børne- og familiepolitiske område
(tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

På finansloven for 2019 er § 15.75.10. Rammebeløb til projekter på det børne- og familie-
politiske område overført til denne konto.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... 3,7 3,7 5,0 5,0 - - -

20. Forsøg med fritidspas til udsatte
børn og unge
Udgift ................................................... -0,9 -1,1 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... -0,9 -1,1 - - - - -

22. Pulje til sommerferiehjælp
Udgift ................................................... 4,5 4,7 5,0 5,0 - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,1 0,2 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 4,4 4,6 5,0 5,0 - - -

73. Evaluering af lovforslag om
kontinuitet i anbringelsen af
børn og unge uden for hjemmet
og psykologhjælp til børn på

 krisecentre
Udgift ................................................... - 0,0 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - 0,0 - - - - -

Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
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Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2018

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 1,3
I alt .................................................................................................................................. 1,3

20. Forsøg med fritidspas til udsatte børn og unge
Der afsættes 20,0 mio. kr. årligt i perioden 2010-2013 til en ansøgningspulje, jf. Aftale mel-

lem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti,
Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009.
Ansøgningspuljen har til formål at udbrede erfaringer med fritidspas og fritidsvejleder fra Forsøg
med fritidspas, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti, Socialistisk
Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntning af satspuljen for 2006 af november 2005.
Ansøgningspuljen giver kommuner mulighed for at iværksætte en særlig indsats for udsatte børn
og unge. Der skal foretages en erfaringsopsamling på baggrund af puljen.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

22. Pulje til sommerferiehjælp
Der er afsat 5,0 mio. kr. i 2018 (2018-pl) til en ansøgningspulje, hvor frivillige foreninger

og almennyttig boligforeninger kan søge økonomisk støtte til aktiviteter for udsatte familier i
forbindelse med ferieophold samt til opfølgende sociale aktiviteter, jf. Aftale mellem regeringen,
Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti
om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 (Projekt-id 2016-33). Initiativet er en
videreførelse af den eksisterende bevilling, som udløber i 2017.

Målgruppen for ansøgningspuljen er socialt udsatte familier med hjemmeboende børn, som
ikke selv har mulighed for eller overskud til at arrangere sommerferie. Støtten gives til aktiviteter
i forbindelse med sommerferieophold samt opfølgende sociale aktiviteter for derigennem at bi-
drage til, at familierne kan få hjælp til at løse nogle af de sociale problemer, som præger deres
hverdag, samt få udvidet deres sociale netværk. Der gælder følgende krav om aktiviteter:

1) Projektet skal afholde sommerferieophold,
2) projektet skal afvikle minimum to opfølgende aktiviteter i de efterfølgende 12 måneder

efter ferieopholdet, der kan bidrage til at forbedre udsatte familiers trivsel og
3) i projektet skal udsatte familier indgå i sociale netværk, hvor de kan hjælpe og støtte

hinanden og deltage i de sociale aktiviteter. Ansøgerkredsen er frivillige foreninger og almen-
nyttige boligforeninger, der arrangerer og gennemfører ferieophold og opfølgende sociale aktivi-
teter for socialt udsatte familier.

| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 5,0 mio. kr. i 2019 (2019-pl),
| jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre
| og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018. Initiativet
| er en videreførelse af den eksisterende bevilling, som udløber i 2018 (Projekt-id 2016-33). An-
| søgningspuljens målgruppe samt kriterierne for udvælgelse er uændrede i forhold til ansøgnings-
| puljen i 2018. Det er i 2019 præciseret, at formålet med ansøgningspuljen er at yde støtte til af-
| vikling af sommerferieophold for udsatte familier samt til opfølgende sociale aktiviteter, at de
| opfølgende sociale aktiviteter skal afvikles inden d. 31. maj i det efterfølgende år, og at ansø-
| gerkredsen er frivillige sociale foreninger og organisationer samt almennyttige boligforeninger,
| der arrangerer og gennemfører ferieophold og opfølgende sociale aktiviteter for socialt udsatte
| familier.
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73. Evaluering af lovforslag om kontinuitet i anbringelsen af børn og unge uden for hjem-
met og psykologhjælp til børn på krisecentre

Bevillingen er tildelt som led i Aftale mellem regeringen (VK), Socialdemokraterne, Dansk
Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokra-
terne om udmøntning af satspuljen for 2009 af oktober 2008, idet der afsættes 1 mio. kr. i 2009,
0,5 mio. kr. i 2010, 0,5 mio. kr. i 2011 og 2 mio. kr. i 2012 til en evaluering af loven om kon-
tinuitet i anbringelsen, jf. lov nr. 318 af 28. april 2009 om ændring af lov om social service.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15.26.10. Lige muligheder (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)
På finansloven for 2019 er § 15.75.11. Lige Muligheder overført til denne konto.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... -0,1 -11,7 - - - - -

10. Opkvalificering af den tidlige
 indsats

Udgift ................................................... -0,1 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... -0,1 - - - - - -

80. Misbrugsbehandling for udsatte
 unge

Udgift ................................................... - -11,7 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - -11,7 - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2018

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 8,2
I alt .................................................................................................................................. 8,2

10. Opkvalificering af den tidlige indsats
Bevillingen er tildelt til Opkvalificering af den tidlige indsats, jf. Aftale mellem den davæ-

rende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale
Venstre og Ny Alliance om udmøntning af satspuljen for 2008 af marts 2008.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
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80. Misbrugsbehandling for udsatte unge
Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,

Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om udmøntning af satspuljen for
2008 af marts 2008 er der afsat i alt 60,0 mio. kr. til Misbrugsbehandling for udsatte unge fordelt
med 19,0 mio. kr. i 2008, 16,0 mio. kr. i 2009, 16,0 mio. kr. i 2010 og 9,0 mio. kr. i 2011. Der
oprettes en pulje med henblik på at udbrede de mest effektive behandlingsformer i kommunerne.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15.26.11. Styrkelse af plejefamilieområdet (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)
På finansloven for 2019 er § 15.75.15. Styrkelse af plejefamilieområdet overført til denne

konto.
Bevillingen er forhøjet med 22,1 mio. kr. i 2018, 6,8 mio. kr. i 2019, 4,3 mio. kr. i 2020,

3,9 mio. kr. i 2021 og 0,5 mio. kr. årligt herefter, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet,
Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af
satspuljen for 2018 af november 2017. Formålet med indsatsen er at øge kvaliteten i plejefamilier
og dermed sikre en bedre opvækst for det anbragte barn.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Udgiftsbevilling ........................................... 4,3 1,8 24,2 6,9 4,3 3,9 0,5
10. Kommunalt netværk
 Udgift ................................................... 1,6 1,2 2,1 1,8 1,8 1,8 -

22. Andre ordinære driftsomkostninger -0,8 1,2 2,1 1,8 1,8 1,8 -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,1 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 2,4 - - - - - -

20. Udbredelse af model for veder-
 lag

Udgift ................................................... 2,3 - - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,1 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 2,3 - - - - - -

30. Forløbsbeskrivelser
Udgift ................................................... 0,4 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 0,4 - - - - - -

40. Ramme vedrørende udgiftsdæk-
ning af netværksplejefamilier
Udgift ................................................... - 0,6 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 0,6 - - - - -

50. Udvikling af godkendelseskon-
 cept

Udgift ................................................... - - 1,4 1,3 - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - 1,3 - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - 1,4 - - - -

Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
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60. Opstartsforløb til plejefamilier
Udgift ................................................... - - 1,0 2,3 1,7 1,0 0,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - 1,0 2,3 1,7 1,0 0,5

70. Ansøgningspulje om samarbej-
der mellem døgninstitutioner og

 plejefamilier
Udgift ................................................... - - 14,5 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - 14,5 - - - -

71. Understøttelse af samarbejder
mellem døgninstitutioner og ple-

 jefamilier
 Udgift ................................................... - - 0,2 1,3 0,8 1,1 -

22. Andre ordinære driftsomkostninger - - 0,2 1,3 0,8 1,1 -

80. Ansøgningspulje om netværk til
plejefamilier og anbragte børn
Udgift ................................................... - - 5,0 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - 5,0 - - - -

90. Opdatering af Tilbudsportalen
Udgift ................................................... - - - 0,2 - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - 0,2 - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2018

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 4,0
I alt .................................................................................................................................. 4,0

10. Kommunalt netværk
Der er afsat 2,1 mio. kr. årligt fra 2015 til 2018 (2015-pl) til at oprette et kommunalt netværk

på plejefamilieområdet, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti,
Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af sats-
puljen for 2015 af november 2014 (projekt-id 2015-1-b). Netværket skal understøtte kommuner-
nes indsats på plejefamilieområdet gennem blandt andet erfaringsudveksling om effektive orga-
niseringsformer, implementering af lovgivning og aktuel bedste viden på området. Initiativet ud-
møntes via udbud.

Bevillingen er forhøjet med 1,8 mio. kr. årligt i årene 2019-2021 med det formål at videreføre
det kommunale netværk på plejefamilieområdet, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet,
Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af
satspuljen for 2018 af november 2017. Initiativet udmøntes via udbud.

20. Udbredelse af model for vederlag
Der er afsat 2,6 mio. kr. i 2015 til at udarbejde inspirationsmateriale i form af forløbsbe-

skrivelser til kommunernes arbejde med plejefamilieområdet, jf. Aftale mellem den daværende
SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konser-
vative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015 af november 2014. Der udarbejdes in-
spirationsmateriale til kommunerne om den bedst mulige håndtering af forhold, hvor der typisk
kan opstå udfordringer i forbindelse med plejefamilieanbringelser. Initiativet udmøntes via udbud.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.
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30. Forløbsbeskrivelser
Der er afsat 1,4 mio. kr. i 2018 og 1,3 mio. kr. i 2019 med det formål at udvikle et nyt

koncept for socialtilsynenes godkendelse af plejefamilier, herunder et nyt nationalt vidensbaseret
grundkursus, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet,
Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november
2017. Formålet med indsatsen er at styrke godkendelsesforløbet af plejefamilier og sikre, at so-
cialtilsynene arbejder i samme retning. Bevillingen udmøntes til Socialtilsyn Nord, Socialtilsyn
Syd, Socialtilsyn Midt, Socialtilsyn Øst og Socialtilsyn Hovedstaden og fordeles ligeligt mellem
de fem socialtilsyn. Med bevillingen stilles der krav om indgåelse af samarbejdsaftale mellem
socialtilsynene og Socialstyrelsen om udvikling af et nyt koncept for godkendelse og grundkursus.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

40. Ramme vedrørende udgiftsdækning af netværksplejefamilier
Der er afsat 14,5 mio. kr. i 2018 til en ansøgningspulje med det formål at plejefamilier, der

har mere behandlingskrævende børn anbragt, får støtte af højt kvalificerede fagpersoner på
døgninstitutioner eller opholdssteder, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk
Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen
for 2018 af november 2017. Ansøgningspuljens ansøgerkreds er kommuner, der indgår samar-
bejde med døgninstitutioner og opholdssteder på børne- og ungeområdet. Ansøgningspuljens
målgruppe er plejefamilier med mere behandlingskrævende børn anbragt.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

50. Udvikling af godkendelseskoncept
Der er afsat 1,4 mio. kr. i 2018 og 1,3 mio. kr. i 2019 (2018-pl) med det formål at udvikle

et nyt koncept for socialtilsynenes godkendelse af plejefamilier, herunder et nyt nationalt vi-
densbaseret grundkursus, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Al-
ternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af
november 2017 (Projekt-id 2018-2-c). Formålet med indsatsen er at styrke godkendelsesforløbet
af plejefamilier og sikre, at socialtilsynene arbejder i samme retning. Bevillingen udmøntes til
Socialtilsyn Nord, Socialtilsyn Syd, Socialtilsyn Midt, Socialtilsyn Øst og Socialtilsyn Hoved-
staden og fordeles ligeligt mellem de fem socialtilsyn. Med bevillingen stilles der krav om ind-
gåelse af samarbejdsaftale mellem socialtilsynene og Socialstyrelsen om udvikling af et nyt
koncept for godkendelse og grundkursus.

60. Opstartsforløb til plejefamilier
Der er afsat 1,0 mio. kr. i 2018, 2,2 mio. kr. i 2019, 1,7 mio. kr. i 2020, 1,0 mio. kr. i 2021

og 0,5 mio. kr. årligt (2018-pl) herefter med det formål at udvikle og gennemføre et opstartsforløb
for plejefamilier, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet,
Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november
2017 (Projekt-id 2018-2-d). Initiativet udmøntes via udbud og afsættes til udvikling af opstarts-
forløb samt kursusafvikling.

70. Ansøgningspulje om samarbejder mellem døgninstitutioner og plejefamilier
Der er afsat 14,5 mio. kr. i 2018 til en ansøgningspulje med det formål at plejefamilier, der

har mere behandlingskrævende børn anbragt, får støtte af højt kvalificerede fagpersoner på
døgninstitutioner eller opholdssteder, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk
Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen
for 2018 af november 2017. Ansøgningspuljens ansøgerkreds er kommuner, der indgår samar-
bejde med døgninstitutioner og opholdssteder på børne- og ungeområdet. Ansøgningspuljens
målgruppe er plejefamilier med mere behandlingskrævende børn anbragt.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.



94 § 15.26.11.71.

71. Understøttelse af samarbejder mellem døgninstitutioner og plejefamilier
Der er afsat 0,2 mio. kr. i 2018, 1,3 mio. kr. i 2019, 0,8 mio. kr. i 2020 og 1,1 mio. kr. i

2021(2018-pl) med det formål at understøtte og evaluere samarbejder mellem døgninstitutioner
og plejefamilier, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet,
Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november
2017(Projekt-id 2018-2-e). Initiativet udmøntes via udbud og afsættes til processtøtte og evalu-
ering.

80. Ansøgningspulje om netværk til plejefamilier og anbragte børn
Der er afsat 5,0 mio. kr. i 2018 (2018-pl) til en ansøgningspulje med det formål at støtte

netværksaktiviteter for anbragte børn og plejefamilier, jf. Aftale mellem regeringen, Socialde-
mokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om ud-
møntning af satspuljen for 2018 af november 2017. Ansøgningspuljens ansøgerkreds er organi-
sationer, der allerede tilbyder eller ønsker at tilbyde netværksskabende aktiviteter for anbragte
børn og plejefamilier. Ansøgningspuljens målgruppe er anbragte børn og plejefamilier.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

90. Opdatering af Tilbudsportalen
Der er afsat 0,2 mio. kr. i 2019 (2018-pl) med det formål at opdatere Tilbudsportalen på

baggrund af lovændringen om indførelse af nye plejefamilietyper, jf. Aftale mellem regeringen,
Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og, Socialistisk Folkeparti
om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 (Projekt-id 2018-2-a1).

15.26.12. Ny indsats mod asocial adfærd - Ansvar og Konsekvens (tekstanm. 111)
 (Reservationsbev.)

På finansloven for 2019 er § 15.75.17. Ny indsats mod asocial adfærd - Ansvar og Konse-
kvens overført til denne konto.

Der er afsat 30,9 mio. kr. fra 2014 til 2017 på Børne- og Socialministeriets ressort til en
række initiativer bestående af både lovgivning og centrale udviklingsinitiativer, som skal under-
støtte en hurtig og konsekvent indsats over for unge med asocial eller kriminel adfærd. Af den
samlede bevilling udgøres 7,2 mio. kr. af centrale initiativer, mens de resterende 23,4 mio. kr.
vedrører ny lovgivning og afsættes på § 15.11.79.20. Det kommunale lov- og cirkulæreprogram,
jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og
Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013.

Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... 1,4 -0,2 - - - - -

10. Aftale om god opførsel
Udgift ................................................... 0,8 -0,2 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,0 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 0,7 -0,2 - - - - -

20. Implementering af netværkssam-
 råd

Udgift ................................................... 0,6 - - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,0 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 0,6 - - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2018

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 1,4
I alt .................................................................................................................................. 1,4

10. Aftale om god opførsel
Der er afsat 0,9 mio. kr. årligt i perioden 2014-2016. Midlerne er afsat til et forsøgsprojekt

vedrørende Aftale om god opførsel. Initiativet skal bidrage til at opkvalificere kommunens indsats
over for unge, som er i fare for at begå kriminalitet, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-re-
gering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmønt-
ning af satspuljen for 2014 af november 2013.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20. Implementering af netværkssamråd
Der er afsat 2,0 mio. kr. i 2014, 1,5 mio. kr. i 2015 og 1,0 mio. kr. i 2016. Midlerne er afsat

til implementeringsinitiativer, som skal understøtte kommunernes implementering af nye lovkrav
i forhold til unge med kriminel adfærd. Implementeringsinitiativerne varetages af Socialstyrelsen,
jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og
Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15.26.13. Forstærket indsats over for kriminelle og kriminalitetstruede unge
(tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

På finansloven for 2019 er § 15.75.18. Forstærket indsats over for kriminelle og kriminali-
tetstruede unge overført til denne konto.
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... 13,2 6,1 5,5 5,6 5,6 5,6 5,6

20. Forsøg med MultifunC
Udgift ................................................... -0,3 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... -0,3 - - - - - -

30. Styrket uddannelsesindsats på
 sikrede institutioner

Udgift ................................................... 5,4 2,7 5,5 5,6 5,6 5,6 5,6
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,1 0,1 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 5,3 2,7 5,5 5,6 5,6 5,6 5,6

40. Forebyggelse af problemskaben-
de ungdomsgrupper og/eller

 bandekriminalitet
Udgift ................................................... 8,1 3,3 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 0,1 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,2 0,2 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 7,9 3,0 - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2018

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 7,7
I alt .................................................................................................................................. 7,7

20. Forsøg med MultifunC
Der afsættes midler til at understøtte kommunernes afprøvning af MultifunC med henblik på

at sætte konsekvent og effektivt ind over for unge, som begår kriminalitet eller viser anden stærk
negativ adfærd, herunder centrale midler til f.eks. efteruddannelse, effektevaluering mv. Der eta-
bleres et forsøgsprojekt med deltagelse af et antal kommuner.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen på §

15.26.13.40. Forebyggelse af problemskabende ungdomsgrupper og/el-
ler bandekriminalitet til afholdelse af udgifter i forbindelse med admi-
nistration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum,
dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.
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30. Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner
Der er afsat 10,0 mio. kr. i 2011 og 5,0 mio. kr. årligt i 2013 og frem permanent (2011-pl),

jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk
Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af sats-
puljen for 2011 af oktober 2010 (Projekt-id 2011-29). Midlerne er afsat til at styrke undervis-
ningen af unge over den undervisningspligtige alder på sikrede institutioner. Midlerne tildeles til
institutionerne efter antallet af sikrede pladser pr. 1. januar.

40. Forebyggelse af problemskabende ungdomsgrupper og/eller bandekriminalitet
Der er afsat 7,1 mio. kr. årligt i perioden 2015-2017 som led i regeringens særlige indsats til

bekæmpelse og forebyggelse af rocker- og banderelateret kriminalitet. Midlerne er afsat til eta-
blering af en videns- og rådgivningsenhed, eksterne konsulenter, evaluering og en ansøgnings-
pulje til udbredelse af metoder med dokumenteret effekt til indsatser over for børn og unge, som
er i særlig risiko for at indgå i rocker- og bandegrupperinger mv.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

| 15.26.14. Styrkelse af den tidlige, forebyggende indsats i kommunerne for psykisk
| sårbare unge (tekstanm. 9 og 111) (Reservationsbev.)
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 18,4 mio. kr. i 2019, 13,8 mio.
| kr. i 2020, 8,9 mio. kr. i 2021 og 14,1 mio. kr. i 2022 (2019-pl), jf. Aftale mellem regeringen,
| Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti
| om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... - - - 18,4 13,8 8,9 14,1

10. Ansøgningspulje til udvikling af
forebyggende kommunale tilbud
for psykisk sårbare unge

 Udgift ................................................... - - - 17,2 12,6 8,3 12,2
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - - 17,2 12,6 8,3 12,2

20. Screening og evaluering
Udgift ................................................... - - - 1,2 1,2 0,6 1,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - 1,2 1,2 0,6 1,9

| 10. Ansøgningspulje til udvikling af forebyggende kommunale tilbud for psykisk sårbare
| unge
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 17,2 mio. kr. i 2019, 12,6 mio.
| kr. i 2020, 8,3 mio. kr. i 2021 og 12,2 mio. kr. i 2022 (2019-pl), jf. Aftale mellem regeringen,
| Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti
| om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018 til en ansøgningspulje til udvikling af
| et forebyggende kommunalt tilbud til psykisk sårbare unge samt deres forældre. Ansøgningspul-
| jen, der omfatter bevillingerne afsat i 2019-2022, udmøntes én gang i 2019. Ansøgningspuljen
| skal bidrage til at sikre, at de unge modtager hjælp på den mindst indgribende måde og i et
| sammenhængende forløb med henblik på, at de og deres familier bevarer tilknytningen til hver-
| dagslivet med skole, fritidsinteresser, familie, uddannelse og arbejde. Ansøgningspuljen kan søges
| af kommuner. Kommunerne kan indgå samarbejde med civilsamfundet om aktiviteter for mål-
| gruppen. Ansøgningspuljens målgruppe er psykisk sårbare unge fra 13-25 år samt forældre til
| psykisk sårbare unge, der kan have gavn af et forebyggende tilbud. Tilbuddene skal være åbne
| og have en central koordinerende funktion i forhold til øvrige relevante tilbud i kommunen,
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| psykiatrien, på ungdomsuddannelser, i civilsamfundet mv. Der skal i regi af tilbuddet være mu-
| lighed for korterevarende vejledning og forebyggende behandlingsforløb.

| 20. Screening og evaluering
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 1,2 mio. kr. årligt i perioden
| 2019-2020, 0,6 mio. kr. i 2021 og 1,9 mio. kr. i 2022 (2019-pl), jf. Aftale mellem regeringen,
| Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti
| om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018 til én eller flere eksterne leverandører
| kan gennemføre en indledende screening af bl.a. udvalgte kommuners lovende indsatser og me-
| toder målrettet psykisk sårbare unge samt evaluere kommunernes åbne tilbud.

15.26.15. Centrale initiativer i forbindelse med styrket indsats mod ungdomskri-
minalitet (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

På finansloven for 2019 er § 15.75.20. Centrale initiativer i forbindelse med styrket indsats
mod ungdomskriminalitet overført til denne konto.

Som opfølgning på anbefalingerne fra kommissionen om ungdomskriminalitet er der afsat
midler til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet, jf. Aftale mellem den daværende
VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Ven-
stre og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 . Midlerne er afsat
dels til lovgivningsinitiativer, dels til andre typer af initiativer, herunder udvikling af værktøjer,
implementering af behandlingstilbud og efteruddannelse.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... 0,3 -0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

20. Styrkede kompetencer hos de in-
stanser, der møder de kriminelle
børn og unge
Udgift ................................................... -0,2 -0,2 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... -0,2 -0,2 - - - - -

30. Forbehandlingsprogram ang.
misbrug på sikrede afdelinger
Udgift ................................................... 0,0 -1,1 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,0 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 0,0 -1,1 - - - - -

40. Anvendelse af kognitive behand-
lingsprogrammer i de sikrede af-
delinger og tilknyttede åbne af-

 delinger
Udgift ................................................... -0,3 -0,4 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,0 - - - - - -

Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
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46. Tilskud til anden virksomhed og
  investeringstilskud ......................... -0,3 -0,4 - - - - -

60. Efteruddannelse på og evalu-
ering af ny institutionstype
Udgift ................................................... 0,8 0,8 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,0 0,0 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2018

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 3,2
I alt .................................................................................................................................. 3,2

20. Styrkede kompetencer hos de instanser, der møder de kriminelle børn og unge
Bevillingen er nedsat med 1,0 mio. kr. årligt fra 2016 og frem, idet midlerne omprioriteres

til udmøntning i satspuljeaftalen for 2013, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering,
Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af
satspuljen for 2013 af november 2012.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

30. Forbehandlingsprogram ang. misbrug på sikrede afdelinger
Bevillingen er nedsat med 3,3 mio. kr. årligt fra 2016 og frem, idet midlerne omprioriteres

til udmøntning i satspuljeaftalen for 2013, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering,
Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for
2013 af oktober 2012.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

40. Anvendelse af kognitive behandlingsprogrammer i de sikrede afdelinger og tilknyttede
åbne afdelinger

Bevillingen er nedsat med 2,9 mio. kr. årligt fra 2016 og frem, idet midlerne omprioriteres
til udmøntning i satspuljeaftalen for 2013, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering,
Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af
satspuljen for 2013 af november 2012.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

60. Efteruddannelse på og evaluering af ny institutionstype
Der er afsat 1,0 mio. kr. årligt fra 2011 og frem (2010-pl) til efteruddannelse af personale

på de nye delvist lukkede institutionstyper, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, So-
cialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alli-
ance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 (Projekt-id
2010-21-b). Midlerne udmøntes via en ansøgningspulje og fordeles efter antallet af delvist luk-
kede pladser blandt de kvalificerede ansøgere. Socialstyrelsen varetager administrationen af ini-
tiativet.
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15.26.16. Udbredelse af behandlingsmodeller til unge med misbrug (tekstanm. 111)
 (Reservationsbev.)

På finansloven for 2019 er § 15.75.24. Udbredelse af behandlingsmodeller til unge med
misbrug overført til denne konto.

Der er afsat 18,2 mio. kr. i 2016, 17,4 mio. kr. i 2017, 6,9 mio. kr. i 2018 og 7,9 mio. kr. i
2019 til udbredelse af behandlingsmodeller til unge med misbrug, jf. Aftale mellem regeringen
(V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre,
Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af
oktober 2015. Formålet er at understøtte tilrettelæggelse af misbrugsbehandlingsindsatsen til unge
i kommuner og på anbringelsessteder, der understøtter, at de unge får en tidlig og helhedsorien-
teret indsats.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... 15,6 17,4 7,0 8,2 - - -

10. Ansøgningspulje vedrørende im-
plementering af modeller målret-
tet unge med misbrug
Udgift ................................................... 13,9 9,1 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,4 0,2 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 13,5 8,8 - - - - -

11. Køb af undervisere
Udgift ................................................... 1,1 3,6 4,4 2,3 - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 2,1 4,4 2,3 - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 1,1 1,5 - - - - -

20. Kompetenceudvikling
Udgift ................................................... 0,1 4,2 2,1 4,8 - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 2,8 2,1 4,8 - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 0,1 1,4 - - - - -

30. Evaluering af delelement 1 og 2
Udgift ................................................... 0,5 0,5 0,5 1,1 - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 0,5 0,5 1,1 - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 0,5 - - - - - -

Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn på § 15.26.16.10. Ansøgningspulje vedr.
implementering af modeller målrettet unge med misbrug og §
15.26.16.11. Køb af undervisere.

BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales på § 15.26.16.10. Ansøgningspulje vedr. im-
plementering af modeller målrettet unge med misbrug og § 15.26.16.11.
Køb af undervisere.
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Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2018

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 2,7
I alt .................................................................................................................................. 2,7

10. Ansøgningspulje vedrørende implementering af modeller målrettet unge med misbrug
Der er afsat 16,4 mio. kr. i 2016 og 8,1 mio. kr. i 2017 til etablering af en ansøgningspulje

til at udbrede tre behandlingsmodeller målrettet unge med misbrug, jf. Aftale mellem regeringen
(V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre,
Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af
oktober 2015. Ansøgerkredsen er kommuner, der har eget behandlingstilbud til unge eller på-
tænker at etablere et og kan dokumentere antallet af unge, som er indskrevet i kommunens nu-
værende misbrugsbehandling. De kommuner, der før har modtaget implementeringsstøtte til af-
prøvning af én af metoderne, kan dog ikke modtage støtte til implementering af samme metode
igen. Der vil i udmøntningen af ansøgningspuljen bl.a. blive lagt vægt på parathed til at imple-
mentere behandlingsmodellen og overholdelse af de metodiske kravsspecifikationer. Det forven-
tes, at der vil blive udvalgt tre projektkommuner inden for hver af de tre behandlingsmetoder til
at modtage implementeringsunderstøttelse.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

11. Køb af undervisere
Der er afsat 1,1 mio. kr. i 2016, 4,6 mio. kr. i 2017, 4,3 mio. kr. i 2018 og 2,3 mio. kr. i 2019

(2016-pl) til køb af undervisere målrettet de projektkommuner, der modtager støtte fra ansøg-
ningspuljen vedrørende implementering af modeller målrettet unge med misbrug, jf. Aftale mel-
lem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det
Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af sat-
spuljen for 2016 af oktober 2015 (projekt-id 2016-3-a). Undervisningen varetages af modelejerne
Københavns Kommune, Aarhus Kommune og MST-Danmark, som modtager tilskud til dækning
af udgifter i forbindelse med opgaven. Tildelingen af tilskud sker på baggrund af Socialstyrelsens
godkendelse af aktivitetsbeskrivelser og budgetter fra modelejerne.

20. Kompetenceudvikling
Der er afsat 0,2 mio. kr. i 2016, 4,2 mio. kr. i 2017, 2,1 mio. kr. i 2018 og 4,5 mio. kr. i 2019

(2016-pl) med det formål at kompetenceudvikle kommunalt personale inden for delelementer af
modellerne U-turn og U-18 og kompetenceudvikle personale på anbringelsessteder inden for be-
handlingsmetoden Projekt Andre Valg, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne,
Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti
og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 (projekt-id
2016-3-a). Initiativet udmøntes via to udbud.

30. Evaluering af delelement 1 og 2
Der er afsat 0,5 mio. kr. årligt i perioden 2016-2018 og 1,1 mio. kr. i 2019 (2016-pl) til en

evaluering af effekten af de tre behandlingsmodeller, delelementer af modellerne og PAV samt
en samfundsøkonomisk analyse af effekten ved implementering af modellerne i ansøgningspuljen
vedrørende implementering af modeller målrettet unge med misbrug, jf. Aftale mellem regeringen
(V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre,
Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af
oktober 2015 (projekt-id 2016-3-a). Initiativet udmøntes via to udbud.



102 § 15.26.17.

15.26.17. Tilskud til frivillige organisationers uddeling af julehjælp (tekstanm. 111)
 (Reservationsbev.)

På finansloven for 2019 er § 15.75.78. Tilskud til frivillige organisationers uddeling af jule-
hjælp overført til denne konto.

Særlige bevillingsbestemmelser

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... 4,0 4,1 4,0 4,0 - - -

10. Støtte til landsdækkende, frivilli-
 ge organisationer

Udgift ................................................... 4,0 4,1 4,0 4,0 - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,1 0,1 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 3,9 4,0 4,0 4,0 - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2018

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... -0,1
I alt .................................................................................................................................. -0,1

10. Støtte til landsdækkende, frivillige organisationer
Bevillingen er forhøjet med 4,0 mio. kr. i 2018 (2018-pl) til en ansøgningspulje, hvor

landsdækkende frivillige foreninger kan søge om økonomisk støtte til uddeling af julehjælp, jf.
Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Ven-
stre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017. Initiativet
er en videreførelse af den eksisterende bevilling, som udløber i 2017 (Projekt-id 2016-32). For-
eningernes julehjælp uddeles bl.a. i form af mad, gaver og økonomisk støtte i forbindelse med
de landsdækkende frivillige foreningers egne julearrangementer. Foreningerne har ansvaret for
uddelingen, herunder fastlæggelse af tildelings- og udmålingskriterier i overensstemmelse med
formålet samt kontrol af, om ansøgere om julehjælp opfylder disse, herunder at ansøger tilhører
målgruppen for ansøgningspuljen. Tilskuddet til de enkelte foreninger tildeles på grundlag af en
fordelingsnøgle. Ansøgningspuljen kan søges af landsdækkende frivillige foreninger, der foretager
uddeling af julehjælp til økonomisk klemte og socialt udsatte familier, for derigennem at bidrage
til, at foreningerne kan hjælpe et større antal økonomisk klemte og socialt udsatte familier med
deres indsats. Målgruppen for ansøgningspuljen er udsatte familier med børn.

| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 4,0 mio. kr. i 2019 (2019-pl),
| jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre
| og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018. Initiativet
| er en videreførelse af den eksisterende bevilling, som udløber i 2018 (Projekt-id 2016-32). An-
| søgningspuljens formål, ansøgerkreds samt kriterierne for udvælgelse af projekter er uændrede i
| forhold til ansøgningspuljen i 2018. Ansøgningspuljens målgruppe er i 2019 præciseret, således

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
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| at målgruppen er familier med børn, som er økonomisk klemte samt socialt udsatte, og som ikke
| har råd til at holde jul med mad og gaver.

15.26.18. Forældreprogrammer med videre (Reservationsbev.)
På finansloven for 2019 er § 15.75.34. Forældreprogrammer med videre overført til denne

konto.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... - -0,2 - - - - -

20. Forberedende forældrekurser
Udgift ................................................... - -0,1 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - -0,1 - - - - -

30. Øget anvendelse af forældrepro-
 grammer

Udgift ................................................... - -0,2 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - -0,2 - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2018

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,1
I alt .................................................................................................................................. 0,1

20. Forberedende forældrekurser
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

30. Øget anvendelse af forældreprogrammer
Der blev tidligere afsat midler til at udbrede anvendelsen af forældreprogrammer i kommu-

nerne med henblik på at øge forældrenes kompetencer og gøre dem i stand til at påtage sig for-
ældreansvaret, herunder midler til central understøttelse af kommunernes arbejde med forældre-
programmer, f.eks. effektevaluering mv. Dette initiativ er en del af den skærpede indsats mod
uacceptabel adfærd blandt unge, som VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er
enige om at gennemføre, jf. Aftale mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance
om finansloven for 2009 af november 2008. Der afsættes 10,0 mio. kr. årligt i 2009-2012.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
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| 15.26.19. Støtte til ungekrisecentre (tekstanm. 9 og 111) (Reservationsbev.)
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 3,0 mio. kr. i 2019, 6,0 mio.
| kr. i perioden 2020-2021 og 5,9 mio. kr. i 2022 (2019-pl), jf. Aftale mellem regeringen, Social-
| demokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om ud-
| møntning af satspuljen for 2019 af november 2018.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... - - - 3,0 6,0 6,0 5,9

10. Ansøgningspulje til ungekrise-
 centre

Udgift ................................................... - - - 3,0 6,0 6,0 5,4
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - - 3,0 6,0 6,0 5,4

11. Erfaringsopsamling og kortlæg-
 ning
 Udgift ................................................... - - - - - - 0,5

22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - - - - 0,5

| 10. Ansøgningspulje til ungekrisecentre
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 3,0 mio. kr. i 2019, 6,0 mio.
| kr. årligt i perioden 2020-2021 og 5,4 mio. kr. i 2022 (2019-pl), jf. Aftale mellem regeringen,
| Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti
| om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018 til en ansøgningspulje, der har til formål
| at støtte etablering og drift af ungekrisecentre eller "ungebaser" drevet af private eller frivillige
| organisationer, hvor børn og unge under 18 år i akut krise eller kriselignende tilstand og med akut
| brug for hjælp og støtte kan henvende sig direkte for at få midlertidig ly, rådgivning og vejledning
| i trygge rammer. Derudover vil der være mulighed for, at unge i alderen 14 til 17 år kan overnatte
| på stedet i akutte situationer i en kortere periode. Ansøgningspuljen, der omfatter bevillingerne
| afsat i 2019-2022, udmøntes én gang i 2019. Ansøgningspuljen kan søges af private og frivillige
| organisationer, som har indgået en samarbejdsaftale med mindst én kommune af en vis volumen
| om etableringen af et ungekrisecenter. Ansøgningspuljens målgruppe er børn og unge under 18
| år i krise eller kriselignende tilstand. Det kan både være børn og unge, som er anbragte, eller børn
| og unge, som bor hjemme. Det er et krav, såfremt der etableres sengepladser, at der skal opnås
| godkendelse som et anbringelsessted af socialtilsynet.

| 11. Erfaringsopsamling og kortlægning
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 0,5 mio. kr. i 2022 (2019-pl),
| jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre
| og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018 til en ekstern
| leverandør til afsluttende erfaringsopsamling og kortlægning i forhold til ansøgningspuljen til
| ungekrisecentre.

15.26.20. Bedre overgang til voksenlivet - en styrkelse af efterværnsindsatsen
(tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

På finansloven for 2019 er § 15.75.44. Bedre overgang til voksenlivet - en styrkelse af ef-
terværnsindsatsen overført til denne konto.
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... 1,9 1,4 - - - - -

10. Styrkelse af efterværnsindsatsen
Udgift ................................................... -0,3 -0,8 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... -0,3 -0,8 - - - - -

21. Undersøgelse og erfaringsop-
 samling

Udgift ................................................... 2,2 2,2 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 2,2 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,1 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 2,2 - - - - - -

10. Styrkelse af efterværnsindsatsen
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

21. Undersøgelse og erfaringsopsamling
Der er afsat 2,8 mio. kr. i 2016 og 2,9 mio. kr. i 2017 til gennemførelse af en undersøgelse

af kommunernes praksis vedrørende efterværn samt til en erfaringsopsamling på de konkrete
projekter, der igangsættes med udmøntningen i 2015 af § 15.26.20.20. Pulje til efterværn og
netværksgrupper for nuværende og tidligere anbragte unge, jf. Aftale mellem den daværende
SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konser-
vative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015 af november 2014. Undersøgelsen af
efterværnsindsatsen skal bl.a. omfatte en grundig forløbsundersøgelse af kommunernes praksis
omkring brug af efterværn, og hvilke typer støtte og efterværn de unge selv efterspørger mv.
Initiativet udmøntes via udbud.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

| 15.26.21. Virksomme indsatser for udsatte børn og unge og deres familier (tekst-
| anm. 111) (Reservationsbev.)
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 71,7 mio. kr. i 2019, 50,2 mio.
| kr. i 2020, 59,4 mio. kr. i 2021, 68,0 mio. kr. i 2022 og 71,5 mio. kr. i 2023 og frem (2019-pl),
| jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre
| og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
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| Særlige bevillingsbestemmelser:

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... - - - 71,7 50,2 59,4 68,0

10. Virksomme indsatser for udsatte
børn og unge og deres familier
Udgift ................................................... - - - 71,7 50,2 59,4 68,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - 6,0 6,6 5,2 3,5
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - - - 12,1 12,1 10,2 9,8
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - - 53,6 31,5 44,0 54,7

| 10. Virksomme indsatser for udsatte børn og unge og deres familier
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 71,7 mio. kr. i 2019, 50,2 mio.
| kr. i 2020, 59,4 mio. kr. i 2021, 68,0 mio. kr. i 2022 og 71,5 mio. kr. i 2023 og frem (2019-pl),
| jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre
| og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018.
| I finansieringen indgår en omprioritering af midler under § 15.26.52.10. Forebyggelsesstrategi
| og inklusion, § 15.26.54.10. Reservation til anbringelsesreformen og § 15.26.56.60. Centrale
| initiativer i forbindelse med Barnets Reform. Omprioriteringerne udgør i alt 21,8 mio. kr. årligt
| i 2019 og frem (2019-pl).
| Udviklings- og Investeringsprogrammet på børne- og ungeområdet har til formål at under-
| støtte en mere vidensbaseret og effektfuld socialpolitik med afsæt i metoder og indsatser, som
| efterspørges i kommunerne. Det skal ske ved at styrke udviklingen og udbredelsen af virksomme
| og omkostningseffektive indsatser og praksisser på børne- og ungeområdet. Programmet skal
| dermed både kunne indeholde screening, modning og afprøvning af sociale indsatser samt ud-
| bredelse af de indsatser, der viser sig effektfulde.

| Regel der fraviges
| eller suppleres| Beskrivelse

| BV 2.2.11| Tilskud kan gives som tilsagn.
| BV 2.2.9| Der er adgang til at overføre bevilling mellem § 15.26.21. Virksomme
| indsatser for udsatte børn og unge og deres familier til § 15.11.30. So-
| cialstyrelsen til varetagelse af Socialstyrelsens opgaver i forbindelse
| med Udviklings- og Investeringsprogrammet. Størrelsen på den over-
| førte bevilling fastsættes af partierne i henhold til de årlige udmønt-
| ningsaftaler om Udviklings- og Investeringsprogrammet.
| BV 2.6.5| Af den overførte bevilling til § 15.11.30. Socialstyrelsen kan der kon-
| verteres driftsmidler til lønsum, dog højst 2/3 af udgiften, hvorved
| lønsumsloftet forhøjes tilsvarende.
| BV 2.2.9| Der er adgang til at overføre bevilling mellem § 15.26.21. Virksomme
| indsatser for udsatte børn og unge og deres familier til § 20.11.31.
| Styrelsen for Undervisning og Kvalitet til varetagelse af Styrelsen for
| Undervisning og Kvalitets opgaver i forbindelse med Styrket lærings-
| miljø for anbragte børn og unge.
| BV 2.6.5| Af den overførte bevilling til § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning
| og Kvalitet kan der konverteres driftsmidler til lønsum, dog højst 2/3
| af udgiften, hvorved lønsumsloftet forhøjes tilsvarende.
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| Udviklings- og Investeringsprogrammet skal være med til at sikre, at sociale indsatser kom-
| mer til at gøre en reel forskel, så udsatte børn og unge samt børn og unge med handicap får
| styrkede muligheder for personlig udvikling, sundhed og et selvstændigt voksenliv.
| Dette vil ske gennem tre spor:
| 1) Et spor for screening, modning og afprøvning af virksomme indsatser og lovende praksis
| 2) Et spor for udbredelse og forankring af virksomme indsatser
| 3) Et spor for udvikling af viden og bedre data
| Herudover er det en central tværgående aktivitet at opsamle og formidle viden fra arbejdet i
| de tre spor via en aktiv formidlingsindsats såvel som strategisk rådgivning målrettet landets
| kommuner. Udviklings- og Investeringsprogrammet på børne- og ungeområdet tager udgangs-
| punkt i Børne- og Socialministeriets strategi for udvikling af sociale indsatser (SUSI) og har
| sammenhæng til den socialøkonomiske investeringsmodel (SØM).
| De årlige indsatsområder for Udviklings- og Investeringsprogrammet udvælges af en faglig
| styregruppe, hvis indstilling ligger til grund for den endelige prioritering af konkrete indsatser,
| der foretages af partierne bag satspuljeforliget.
| Som led i aftalen om udmøntningen af Virksomme indsatser for udsatte børn og unge og
| deres familier for 2019 indgår der følgende initiativer: Målrettet støtte til forældre under anbrin-
| gelsen, Styrket familiebehandling i udsatte familier, Styrket læringsmiljø for anbragte børn og
| unge samt Stepping Stones - til forældre, der har et barn med handicap.
| Som led i aftalen om udmøntningen af Udviklings- og Investeringsprogrammet på børne- og
| ungeområdet for 2019 afsættes der i 2019 11,0 mio. kr. (2019-pl) til en ansøgningspulje til mål-
| rettet støtte til forældre under anbringelsen, 22,6 mio. kr. (2019-pl) til en ansøgningspulje til
| styrket familiebehandling i udsatte familier samt 20,0 mio. kr. (2019-pl) til en ansøgningspulje
| til styrket læringsmiljø for anbragte børn og unge.
| Der overføres 12,1 mio. kr. i 2019, 11,7 mio. kr. i 2020, 10,2 mio. kr. i 2021 og 9,8 mio.
| kr. i 2022 (2019-pl) til § 15.11.30.17. Virksomme indsatser for udsatte børn og unge og deres
| forældre til Socialstyrelsens i forbindelse med Socialstyrelsen arbejde med Udviklings- og Inve-
| steringsprogrammet. Herudover overføres der bevilling i 2020 til Styrelsen for Undervisning og
| Kvalitet til styrelsens opgaver i forbindelse med Styrket læringsmiljø for anbragte børn og unge.

15.26.22. Opfølgende samtaler til tidligere anbragte unge (tekstanm. 111) (Reser-
vationsbev.)

På finansloven for 2019 er § 15.75.49. Opfølgende samtaler til tidligere anbragte unge oveført
til denne konto.

Der er afsat 3,1 mio. kr. i 2016 og 3,2 mio. kr. i 2017 til opfølgende samtaler til tidligere
anbragte unge, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal
Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folke-
parti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015. Formålet er at støtte unge, der har
været anbragt på et opholdssted eller en døgninstitution, og som ikke modtager efterværn til at
finde sig til rette i voksentilværelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... 0,6 1,4 - - - - -

10. Ansøgningspuljer til opfølgende
samtaler til tidligere anbragte

 unge
Udgift ................................................... 0,6 1,4 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,1 0,1 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 0,5 1,3 - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2018

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 4,4
I alt .................................................................................................................................. 4,4

10. Ansøgningspuljer til opfølgende samtaler til tidligere anbragte unge
Der er afsat 6,3 mio. kr. til en ansøgningspulje til opfølgende samtaler til tidligere anbragte

unge, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance,
Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om
udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015. Midlerne udmeldes to gange med 3,0 mio.
kr. i 2016 og 3,1 mio. kr. i 2017. Formålet med ansøgningspuljen er at støtte unge, som tidligere
har været anbragt på et opholdssted eller en døgninstitution, til at finde sig til rette i voksentil-
værelsen. Ansøgningspuljen kan søges af private opholdssteder, døgninstitutioner og kommuner
på vegne af kommunale døgninstitutioner. I udmøntning af ansøgningspuljen stilles der krav om,
at ansøgerne som minimum har to unge i målgruppen, hvis anbringelse ophører i projektperioden.
Ansøgerne skal tilbyde den unge op til fem samtaler eller netværksskabende aktiviteter. Derud-
over skal ansøgerne deltage i og levere informationer til en erfaringsopsamling, som gennemføres
i 2017.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

| 15.26.23. Systematisk fokus på opfølgning i sagsbehandlingen på børne- og unge-
| området (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 0,8 mio. kr. i 2019, 1,4 mio.
| kr. i 2020, 0,9 mio. kr. i 2021 og 1,4 mio. kr. i 2022 (2019-pl), jf. Aftale mellem regeringen,
| Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti
| om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... - - - 0,8 1,4 0,9 1,4

10. Systematisk fokus på opfølgning
i sagsbehandlingen på børne- og

 ungeområdet
Udgift ................................................... - - - 0,8 1,4 0,9 1,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - 0,8 1,4 0,9 1,4
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| 10. Systematisk fokus på opfølgning i sagsbehandlingen på børne- og ungeområdet
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 0,8 mio. kr. i 2019, 1,4 mio.
| kr. i 2020, 0,9 mio. kr. i 2021 og 1,4 mio. kr. i 2022 (2019-pl), jf. Aftale mellem regeringen,
| Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti
| om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018. Initiativet udmøntes ved indkøb af
| eksterne leverandører til afdæknings-, udviklings- og opfølgningsarbejdet i sagsbehandlingen på
| børne- og ungeområdet.

15.26.24. Udviklingsarbejde vedrørende mål og dokumentation (Reservationsbev.)
På finansloven for 2019 er § 15.75.51. Udviklingsarbejde vedrørende mål og dokumentation

overført til denne konto.

Særlige bevillingsbestemmelser

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... -0,4 - - - - - -

10. Udviklingsarbejde vedrørende
mål og dokumentation
Udgift ................................................... -0,4 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... -0,4 - - - - - -

10. Udviklingsarbejde vedrørende mål og dokumentation
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15.26.40. Strategisk forskningsprogram for velfærdsforskning (tekstanm. 111)
 (Reservationsbev.)

På finansloven for 2019 er § 15.13.08. Strategisk forskningsprogram for velfærdsforskning
overført til denne konto.

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.

Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... 0,0 0,0 - - - - -

10. Strategisk forskningsprogram for
 velfærdsforskning

Udgift ................................................... 0,0 0,0 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 0,0 0,0 - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2018

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,0
I alt .................................................................................................................................. 0,0

10. Strategisk forskningsprogram for velfærdsforskning
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15.26.48. Indsats for og forebyggelse af børn og unges sociale problemer (tekstanm.
111) (Reservationsbev.)

På finansloven for 2019 er § 15.13.20. Indsats for og forebyggelse af børn og unges sociale
problemer overført til denne konto..

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... 4,5 0,7 0,8 - - - -

10. Puljer til afprøvning af metoder-
ne Makkerlæsning og Klub Pe-

 nalhus
Udgift ................................................... 2,5 - - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,2 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 2,3 - - - - - -

20. Afprøvning af metoderne Mak-
kerlæsning og Klub Penalhus
Udgift ................................................... 2,0 1,1 0,8 - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger -0,1 1,1 0,8 - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,0 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 2,0 - - - - - -

Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
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30. Udvikling af metoder til tidlig
indsats for udsatte børn og unge
Udgift ................................................... - -0,5 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - -0,5 - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2018

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 5,2
I alt .................................................................................................................................. 5,2

10. Puljer til afprøvning af metoderne Makkerlæsning og Klub Penalhus
Der er afsat 6,6 mio. kr. i 2016 (2015-pl). Midlerne er afsat til to ansøgningspuljer med 3,3

mio. kr. i hver til afprøvning og udbredelse af hhv. metoden Makkerlæsning og Klub Penalhus,
jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti,
Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015 af no-
vember 2014. Målgruppen for aktiviteterne i puljerne er anbragte og udsatte børn i 1. til 7. klasse,
der modtager en forebyggende foranstaltning efter serviceloven. Ansøgerkredsen for de to puljer
er alle kommuner. Fra ansøgningspuljen om Makkerlæsning kan der gives støtte til uddannelse
og træning af personer, der enten skal undervise i eller praktisere læsetræning, så læsetræningen
kan gennemføres kvalificeret, være målbar og understøtte årgangens læseplan i dansk. Fra an-
søgningspuljen om etablering af Klub Penalhus kan der gives støtte til etablering af kommunale
satellitter, som er ansvarlige for at udsende materiale til de børn, der er tilmeldt Klub Penalhus.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20. Afprøvning af metoderne Makkerlæsning og Klub Penalhus
Der er afsat 1,0 mio. kr. i 2015, 2,2 mio. kr. i 2016, 1,4 mio. kr. i 2017 og 0,8 mio. kr. i 2018

(2015-pl). Midlerne er afsat til forberedelse og pilotafprøvning af metoderne Makkerlæsning og
Klub Penalhus, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socia-
listisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen
for 2015 af november 2014. Initiativet omfatter kortlægning af model for afprøvning, igangsæt-
telse af pilotforsøg samt bidrag til udbredelse i kommuner. Initiativet udmøntes via udbud.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

30. Udvikling af metoder til tidlig indsats for udsatte børn og unge
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev der afsat 1,0 mio. kr. i 2005, 2,0 mio.

kr. i 2006, 2,0 mio. kr. i 2007 og 1,0 mio. kr. i 2008 til at gennemføre et udviklingsprojekt i fire
faser:

1) Dyberegående analyse af udviklingen i børns og børnefamiliers sociale problemer med
afsæt i børneforløbsundersøgelsen med henblik på at fastlægge indsatsområderne,

2) Udarbejdelse af redskaber og handleprogrammer, der kan anvendes i praksis,
3) Afprøvning af redskaber og handleprogrammer i samarbejde med udvalgte kommuner samt

evaluering af metoder og programmer,
4) Formidling af resultater til kommuner, institutioner mv.
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
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15.26.50. Handlekraftig indsats (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)
På finansloven for 2019 er § 15.14.14. Handlekraftig indsats overført til denne konto.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... 1,8 1,8 4,2 4,2 2,0 2,0 2,0

10. Handlekraftig indsats
Udgift ................................................... 1,8 1,8 4,2 4,2 2,0 2,0 2,0
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,1 0,1 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 1,7 1,7 4,2 4,2 2,0 2,0 2,0

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2018

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,2
I alt .................................................................................................................................. 0,2

10. Handlekraftig indsats
Der er afsat 15,9 mio. kr. i 2012, 12,3 mio. kr. i 2013, 12,9 mio. kr. i 2014 og 11,9 mio. kr.

i 2015 og frem (2012-pl) til initiativer til styrkelsen af indsatsen over for udsatte børn, unge og
deres familier, herunder initiativer til styrkelsen af Folketingets Ombudsmand, efteruddannelse,
implementering mv., jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti,
Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af no-
vember 2011 (Projekt-id 2012-26-a1a).

Bevillingen er forhøjet med 2,2 mio. kr. årligt i perioden 2016-2019 (2016-pl) til merbevilling
til Ombudsmandens Børnekontor, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk
Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det
Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 (Projekt-id
2016-19).

15.26.52. Forebyggelsesstrategi og inklusion (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)
På finansloven for 2019 er § 15.14.16. Forebyggelsesstategi og inklusion overført til denne

konto.

Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
Eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... 10,6 9,2 10,5 - - - -

10. Forebyggelsesstrategi og inklu-
 sion

Udgift ................................................... 10,6 9,2 10,5 - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,3 0,3 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 10,3 8,9 10,5 - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2018

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 3,4
I alt .................................................................................................................................. 3,4

10. Forebyggelsesstrategi og inklusion
Der er afsat 30,0 mio. kr. i 2012, 20,0 mio. kr. i 2013, 25,0 mio. kr. i 2014, 25,0 mio. kr. i

2015 og 10,0 mio. kr. årligt herefter (2012-pl) til den familierettede indsats, jf. Aftale mellem
den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative
Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 (Projekt-id 2012-30-a).
Midlerne søges afsat til udvikling, afprøvning og udbredelse af metoder, indsatser og lovende
praksis i forebyggelsen og på området for udsatte børn og unge.

| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 10,6 mio. kr. årligt i 2019
| og frem (2019-pl) som følge af omprioritering, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet,
| Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af
| satspuljen for 2019 af november 2018. Midlerne er omlagt til fremadrettet anvendelse til Virk-
| somme indsatser for udsatte børn og unge og deres familier opført på kontoen § 15.26.21.10
| Virksomme indsatser for udsatte børn, unge og deres familier.
| Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevilling fra § 15.26.52.10. Forebyggel-
sesstrategi og inklusion til § 15.11.30. Socialstyrelsen til udgifter til løn
og øvrig drift i forbindelse med metodeudbredelsesprogrammet en na-
tional forebyggelsesstrategi, dog maksimalt svarende til de faktiske ud-
gifter.

BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
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15.26.53. Unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner (tekstanm. 118)
På finansloven for 2019 er § 15.15.04. Unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner

overført til denne konto.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... - - - - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 14,0 11,1 15,2 11,9 11,9 11,9 11,9

10. Unges ophold i Kriminalforsor-
 gens institutioner

Udgift ................................................... - - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - - - - -
Indtægt ................................................ 14,0 11,1 15,2 11,9 11,9 11,9 11,9
32. Overførselsindtægter fra kommuner

  og regioner .................................... 14,0 11,1 15,2 11,9 11,9 11,9 11,9

10. Unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner
Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti om finansloven

for 2010 af november 2009 skal den enkelte kommune betale en fast takst, når unge under 18
år fra kommunen opholder sig i Kriminalforsorgens institutioner. Dette skal sikre, at kommunerne
griber ind så tidligt som muligt, hvis en ung udvikler sig i kriminel retning. Aftalen er udmøntet,
jf. lov nr. 627 af 11. juni 2010 om ændring af lov om social service, der trådte i kraft d. 1. juli
2010. Taksten fastsættes uafhængigt af de faktiske udgifter til den unges ophold i Kriminalfor-
sorgens institutioner. I 2010 blev taksten fastsat til 1,25 mio. kr. årligt (2010-pl). Taksten regu-
leres årligt med satsreguleringsprocenten, og er i 2018 fastsat til 1,5 mio. kr. årligt (2018-pl).
Opkrævningen sker halvårligt.

15.26.54. Reservation til anbringelsesreformen (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)
På finansloven for 2019 er § 15.16.01. Reservation til anbringelsesreformen overført til denne

konto.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... 20,2 12,0 15,9 6,2 6,2 6,2 6,1

10. Efteruddannelse
Udgift ................................................... 20,2 12,6 15,9 6,2 6,2 6,2 6,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - 11,6 11,6 11,6 11,5
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,9 0,5 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 19,3 12,1 15,9 -5,4 -5,4 -5,4 -5,4

Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.

http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=132334
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20. Styrkelse af kvaliteten i anbrin-
 gelsesreformen

Udgift ................................................... 0,0 -0,6 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 0,0 -0,6 - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2018

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 7,5
I alt .................................................................................................................................. 7,5

10. Efteruddannelse
I forbindelse med anbringelsesreformen blev der afsat midler til en række efteruddannelses-

aktiviteter (Projekt-id 2006-10).
Formålet med indsatserne er at tilbyde længerevarende uddannelser i form af diplom- og

masteruddannelser på børne- og ungeområdet. Uddannelsesaktiviteterne er målrettet kommunale
sagsbehandlere på børne- og ungeområdet. I 2016 og frem er der afsat 10,6 mio. kr. årligt
(2016-pl) til master- og diplomuddannelserne. Midlerne udmøntes via udbud. Endvidere er der
afsat 3,5 mio. kr. årligt (2016-pl) til forskning og udvikling i forbindelse med diplom- og ma-
steruddannelserne på børne- og ungeområdet. Midlerne udmøntes årligt som en ansøgningspulje.
Formålet med ansøgningspuljen er at bidrage til, at undervisningen på diplom- og masteruddan-
nelserne er baseret på et indgående kendskab til såvel forskningen som udviklingen i kommu-
nernes praksis på børne- og ungeområdet. Ansøgningspuljen kan søges af uddannelsesinstitutio-
ner, der udbyder diplom- eller masteruddannelsen på børne- og ungeområdet, således at der kan
ske en koordinering af de forsknings- og udviklingsaktiviteter, som de enkelte uddannelsesinsti-
tutioner indgår i. Det er et kriterium for støtte, at aktiviteterne bidrager med ny viden til master-
og diplomuddannelserne.

Endelig er der afsat 0,5 mio. kr. årligt (2016-pl) til styring og opfølgning på initiativerne.
Denne opgave varetages af Socialstyrelsen.

På kontoen kan afholdes udgifter, som er afløb fra tidligere ansøgningspuljer samt udbud
vedr. diplom- og masteruddannelserne.

Bevillingen er nedskrevet med 9,7 mio. kr. i 2016, 12,2 mio. kr. i 2017, 12,8 mio. kr. i 2018
og 13,3 mio. kr. i 2019 og frem (2016-pl), idet der er foretaget en omprioritering af midler, jf.
Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternati-
vet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning
af satspuljen for 2016 af oktober 2015. 

| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 8,9 mio. kr. årligt fra 2019
| og frem (2019-pl ) som følge af omprioritering, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet,
| Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af
| satspuljen for 2019 af november 2018. Midlerne er omlagt til fremadrettet anvendelse til Virk-
| somme indsatser for udsatte børn og unge og deres familier opført på kontoen § 15.26.21.10
| Virksomme indsatser for udsatte børn, unge og deres familier.
| I forbindelse med ændringsforslagene er der desuden overført 0,5 mio. kr. årligt i 2019 og
| frem (2019-pl) til § 15.11.30.16. Permanente satspuljemidler til Socialstyrelsens opgavevareta-
| gelse omhandlende styring og rådgivning af kursusaktiviteter relateret til den kommunale sags-
| behandling og indsatserne på udsatte børn- og ungeområdet. Initiativerne gennemføres via indkøb.
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20. Styrkelse af kvaliteten i anbringelsesreformen
Bevillingen er tildelt som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokra-

tiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om ud-
møntning af satspuljen for 2008 af marts 2008 til følgende initiativer:

1) styrkelse af kvaliteten i indsatsen under anbringelsen,
2) etablering af en dialoggruppe med kommuner, så der skabes større indblik i udviklingen

af kommunernes indsats og effekten af denne og
3) bedre vejledning til kommunerne om tærsklen for tvangsanbringelser og bedre vejledning

om underretningsmulighederne mv.
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
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15.26.56. Centrale initiativer i forbindelse med Barnets Reform (tekstanm. 111)
 (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019, idet bevillingen er flyttet fra § 15.25.09.10.
Udvikling af plejefamilieområdet, § 15.25.09.11. Styrkelse af det tværfaglige samarbejde (SSP-
puljen), § 15.25.09.12. Målrettet indsats overfor sårbare, unge mødre, § 15.25.09.13. Strategisk
forskningsprogram og vidensportal, § 15.25.09.14. Implementering og undersøgelser og §
15.25.09.17. Efteruddannelse af sagsbehandlere.

Kontoen er oprettet til finansiering af merudgifterne ved Barnets Reform, herunder udgifter
til en styrkelse af familieplejeområdet, tidlig indsats, øget støtte til forældre til udsatte børn, ud-
arbejdelse og formidling af viden samt efteruddannelse som led i Aftale mellem den daværende
VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre,
Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009
(Projekt-id 2010-54-c).

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... 12,5 16,0 18,6 15,4 15,4 15,4 15,5

10. Udvikling af plejefamilieområ-
 det

Udgift ................................................... -1,8 0,0 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... -1,8 0,0 - - - - -

20. Styrkelse af det tværfaglige
 samarbejde (SSP-puljen)

Udgift ................................................... -0,5 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... -0,5 - - - - - -

30. Målrettet indsats overfor sårbare,
 unge mødre

Udgift ................................................... -1,4 -0,8 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... -1,4 -0,8 - - - - -

40. Strategisk forskningsprogram og
 vidensportal

Udgift ................................................... 0,1 0,9 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,1 0,1 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - 0,8 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3

50. Implementering og undersøgel-
 ser

Udgift ................................................... -0,2 -0,1 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... -0,2 -0,1 - - - - -

Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
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60. Efteruddannelse af sagsbehand-
 lere

Udgift ................................................... 16,4 16,0 16,3 13,1 13,1 13,1 13,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - 15,4 15,4 15,4 15,5
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,5 0,5 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 15,9 15,5 16,3 -2,3 -2,3 -2,3 -2,3

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2018

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 12,7
I alt .................................................................................................................................. 12,7

10. Udvikling af plejefamilieområdet
Kontoen er oprettet på finansloven for 2019, idet bevillingen er overført fra § 15.25.09.10.

Udvikling af plejefamilieområdet.
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20. Styrkelse af det tværfaglige samarbejde (SSP-puljen)
Kontoen er oprettet på finansloven for 2019, idet bevillingen er overført fra § 15.25.09.11.

Styrkelse af det tværfaglige samarbejde (SSP-puljen).
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

30. Målrettet indsats overfor sårbare, unge mødre
Kontoen er oprettet på finansloven for 2019, idet bevillingen er overført fra § 15.25.09.12.

Målrettet indsats overfor sårbare, unge mødre.
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

40. Strategisk forskningsprogram og vidensportal
Kontoen er oprettet på finansloven for 2019, idet bevillingen er overført fra § 15.25.09.13.

Strategisk forskningsprogram og vidensportal.
Der er på kontoen permanent afsat 2,0 mio. kr. årligt (2010-pl) til en trivselsundersøgelse

blandt anbragte børn. Opgaven har været i udbud og varetages af Det Nationale Forsknings- og
Analysecenter for Velfærd (VIVE).

50. Implementering og undersøgelser
Kontoen er oprettet på finansloven for 2019, idet bevillingen er overført fra § 15.25.09.14.

Implementering og undersøgelser.
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

60. Efteruddannelse af sagsbehandlere
Kontoen er oprettet på finansloven for 2019, idet bevillingen er overført fra § 15.25.09.17.

Efteruddannelse af sagsbehandlere.
Der er afsat 15,0 mio. kr. årligt fra 2010 og frem (2010-pl) til øget efteruddannelse af sags-

behandlere og øvrigt frontpersonale på området udsatte børn og unge, jf. Aftale mellem den da-
værende VK-regering, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance, Socialdemo-
kratiet og Socialistisk Folkeparti om Barnets Reform og udmøntningen af satspuljen for 2010 af
oktober 2009 (Projekt-id 2010-54-c).

| I forbindelse med ændringsforslagene er der foretaget en omlægning af 13,1 mio. kr. årligt
| og frem (2019-pl) til kursusaktiviteter, der har til formål at styrke kvaliteten i den kommunale
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| sagsbehandling og indsatserne på udsatte børne- og ungeområdet. Initiativet gennemføres via
| indkøb.
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 2,3 mio. kr. årligt og frem
| (2019-pl ) som følge af omprioritering, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk
| Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen
| for 2019 af november 2018. Midlerne er omlagt til fremadrettet anvendelse til Virksomme ind-
| satser for udsatte børn og unge og deres familier opført på kontoen § 15.26.21.10 Virksomme
| indsatser for udsatte børn, unge og deres familier.
| I forbindelse med ændringsforslagene er der desuden overført 1,0 mio. kr. årligt fra 2019 og
| frem (2019-pl) til § 15.11.30.16. Permanente satspuljemidler til Socialstyrelsens opgavevareta-
| gelse omhandlende styring og rådgivning af kursusaktiviteter relateret til den kommunale sags-
| behandling og indsatserne på udsatte børn- og ungeområdet. Initiativerne gennemføres via indkøb.

15.26.57. Samlet indsats til beskyttelse af børn mod overgreb mv. (tekstanm. 111)
 (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019, idet bevillingen er overført fra § 15.25.11.10.
Oplysningskampagner og opkvalificering af arbejdet vedrørende udsatte børn og unge, §
15.25.11.30. Styrkelse af indsatsen over for krænkende børn mv. og § 15.25.11.40. Kommunernes
sagsbehandling og ledelse vedrørende udsatte børn og unge.

Der er afsat midler til en samlet indsats til forebyggelse af overgreb mod børn, herunder bl.a.
oplysningskampagner og uddannelsesinitiativer, initiativer om styrket ledelse i kommunerne,
støtte ved erstatningssager samt initiativer til indsats over for krænkende børn, jf. Aftale mellem
den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative
Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 af oktober 2012.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevilling fra § 15.26.57.10. Oplysnings-
kampagner og opkvalificering af arbejdet vedrørende udsatte børn og
unge til § 20.11.01. Departementet i forbindelse med initiativer til un-
derstøttelse af oplysningskampagner og lignende, samt opkvalificering
af arbejdet vedrørende udsatte børn og unge mv.

BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevilling fra § 15.26.57.40. Kommunernes
sagsbehandling og ledelse vedrørende udsatte børn og unge til §
19.34.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde i forbindelse med videregående
uddannelser til udgifter til løn og drift i forbindelse med initiativer til
understøttelse af kommunernes sagsbehandling og ledelse på området
udsatte børn og unge mv.

BV 2.2.9 Der kan i forbindelse med overførsel til § 20.11.01. Departementet
overføres driftsmidler til lønsum.

BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn på underkonto § 15.26.57.10. Oplys-
ningskampagner og opkvalificering af arbejdet vedrørende udsatte børn
og unge, § 15.26.57.30. Styrkelse af indsatsen over for krænkende børn
mv. og § 15.26.57.40. Kommunernes sagsbehandling og ledelse vedrø-
rende udsatte børn og unge.

BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... 11,2 8,4 9,1 9,2 9,2 9,2 9,2

10. Oplysningskampagner og opkva-
lificering af arbejde vedrørende
udsatte børn og unge
Udgift ................................................... 1,0 0,0 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,0 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 1,0 0,0 - - - - -

30. Styrkelse af indsatsen over for
krænkende børn mv.
Udgift ................................................... 7,1 7,0 7,2 7,3 7,3 7,3 7,3
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,1 0,2 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 7,0 6,8 7,2 7,3 7,3 7,3 7,3

40. Kommunernes sagsbehandling
og ledelse vedrørende udsatte
børn og unge
Udgift ................................................... 3,1 1,4 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - 1,9 1,9 1,9 1,9
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,1 0,1 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 3,0 1,3 1,9 - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2018

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 5,2
I alt .................................................................................................................................. 5,2

10. Oplysningskampagner og opkvalificering af arbejde vedrørende udsatte børn og unge
Kontoen er oprettet på finansloven for 2019, idet bevillingen er overført fra § 15.25.11.10.

Oplysningskampagner og opkvalificering af arbejdet vedrørende udsatte børn og unge.
Kontoen er oprettet med 7,5 mio. kr. i 2013, 5,2 mio. kr. i 2014, 5,0 mio. kr. i 2015 og 1,0

mio. kr. i 2016 (2013-pl), jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Fol-
keparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013
af oktober 2012. Midlerne er afsat til udarbejdelse og formidling af vejledningsmateriale, oplys-
ningskampagner og undervisningsmateriale mv. til både børn og unge og fagpersoner om rettig-
heder, samarbejdsformer og praksis på området udsatte børn og unge samt tværfaglige initiativer.
Midlerne udmøntes via tilskud til Red Barnet til gennemførelse af Projekt børns beredskab mod
vold og overgreb.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.
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30. Styrkelse af indsatsen over for krænkende børn mv.
Kontoen er oprettet på finansloven for 2019, idet bevillingen er overført fra § 15.25.11.30.

Styrkelse af indsatsen over for krænkende børn mv.
Kontoen er oprettet med 3,5 mio. kr. i 2013, 7,0 mio. kr. årligt i 2014 og frem (2013-pl), jf.

Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og
Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 af oktober 2012 (Projekt-id
2013-22-c). Midlerne er afsat til en styrkelse af indsatsen over for børn, der krænker andre børn,
bl.a. med henblik på at udvikle en landsdækkende indsats.

På baggrund af erfaringsopsamling udarbejdet i 2017 er der truffet beslutning om udmøntning
af bevillingen for 2018-2021. Udmøntningen indebærer bl.a., at der fortsat ydes tilskud til de tre
specialiserede behandlingssteder under hhv. Aarhus Kommune, Aalborg Kommune og Januscen-
tret/København. Tilskuddet ydes dels til behandling, dels til at styrke de specialiserede behand-
lingssteders udgående funktioner med rådgivning og supervision i kommunerne. Til støtte til be-
handling af børn og unge afsættes i alt 2,1 mio. kr. i 2018, 1,8 mio. kr. i 2019, 1,5 mio. kr. i 2020
og 1,2 mio. kr. i 2021 (2018-pl), som fordeles ligeligt mellem de tre eksisterende specialiserede
behandlingssteder. Til rådgivning og supervision af fagpersoner afsættes 2,4 mio. kr. årligt i
2018-2021, som fordeles med 0,8 mio. kr. årligt til hvert af de tre eksisterende specialiserede
behandlingssteder.

Der etableres en ny specialiseret behandlingsenhed i Region Syddanmark som en satellit i
regionen drevet i regi af Januscentret/København. Til etablering af den nye behandlingsenhed
afsættes 1,8 mio. kr. i 2018, 2,1 mio. kr. i 2019, 1,5 mio. kr. i 2020 og 1,2 mio. kr. i 2021
(2018-pl). Disse midler anvendes til etableringsomkostninger, til specialiseret behandling af børn
og unge samt til rådgivning og supervision i regionens kommuner.

Der afsættes 1,0 mio. kr. årligt i 2018-2021 (2018-pl) til JanusCentret/København til at vi-
dereføre den nationale videnscenterfunktion.

Der afsættes 0,9 mio. kr. i 2020 (2018-pl) til Socialstyrelsens vidensopsamling om målgrup-
pen og den specialiserede indsats. Endelig afsættes i 2021 1,5 mio. kr. (2018-pl) til Socialstyrel-
sens gennemførelse af oplysningsaktiviteter mv.

40. Kommunernes sagsbehandling og ledelse vedrørende udsatte børn og unge
Kontoen er oprettet på finansloven for 2019, idet bevillingen er overført fra § 15.25.11.40.

Kommunernes sagsbehandling og ledelse vedrørende udsatte børn og unge.
Kontoen er oprettet med 7,0 mio. kr. i 2013, 17,0 mio. kr. i 2014, 16,0 mio. kr. i 2015, 5,0

mio. kr. i 2016 og 4,0 mio. kr. i 2017 og frem (2013-pl), jf. Aftale mellem den daværende
SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om
udmøntning af satspuljen for 2013 af oktober 2012 (Projekt-id 2013-22-d1). Midlerne er afsat til
en styrkelse af rammerne for sagsbehandlingen på børneområdet. Dette sker bl.a. via styrkelse
af task forcen på børneområdet og permanentgørelse af det kommunale ledernetværk. Indsatsen
understøttes blandt andet gennem bedre redskaber til sagsbehandlingen, som eksempelvis DUBU,
samt styrket fokus fra kommunalbestyrelserne på indsatsen på området mv. I 2016 er der afsat
1,0 mio. kr. til målretning af efteruddannelsen på området for udsatte børn og unge. Opgaven
varetages af Socialstyrelsen. Til permanentgørelse af det kommunale ledernetværk på børneom-
rådet er der afsat 2,0 mio. kr. om året. Midlerne udmøntes via udbud.

15.26.58. Hjælp til flygtninge mv. i enkelttilfælde (Lovbunden)
På finansloven for 2019 er § 15.43.01. Hjælp til flygtninge mv. i enkelttilfælde overført til

denne konto.
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... 759,2 822,2 417,4 463,3 463,3 463,3 463,3

10. Hjælp til flygtninge mv. i en-
 kelttilfælde

Udgift ................................................... 759,2 822,2 417,4 463,3 463,3 463,3 463,3
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 759,2 822,2 417,4 463,3 463,3 463,3 463,3

10. Hjælp til flygtninge mv. i enkelttilfælde
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 90,0 mio. kr. i 2019 og frem
| (2019-pl). Bevillingsniveauet afspejler et opdateret skøn overvejende på baggrund af kommu-
| nernes refusionsanmodninger i 2018.
| På kontoen er optaget udgifter til refusion af hjælp til flygtninge mv. efter § 181 i lov om
| social service, § 107 i lov om aktiv socialpolitik og § 99 i lov om dag- fritids- og klubtilbud mv.
| til børn og unge. Efter bestemmelserne refunderer staten fuldt ud kommunernes udgifter efter de
| nævnte love til uledsagede flygtningebørn, indtil barnet bliver 18 år eller barnets forældre får
| lovligt ophold i landet, samt til flygtninge mv., der inden 12 måneder efter datoen for opholds-
| tilladelsen på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne anbringes i
| døgnophold, dog kun indtil den pågældende i en sammenhængende periode på to år har klaret
| sig selv. Til samme persongruppe refunderer staten kommunernes udgifter efter lov om aktiv
| beskæftigelsesindsats, til løntilskud efter kapitel 12, udgifter efter kapitel 14 og udgifter efter §
| 74, jf. § 124 i lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Herudover ydes der fuld statslig refusion af
| kommunernes udgifter efter §§ 11, stk. 3, 41, 42, 52, stk. 3. nr. 1-6, 8 og 9, 52 a, 54, 76, stk. 2
| og stk. 3, nr. 2, 96, 98 og 100 i lov om social service til flygtninge mv. i de første tre år efter
| datoen for opholdstilladelsen. Bevillingsniveauet i 2019 afspejler et opdateret aktivitetsskøn, mens
| bevillingsniveauet i 2020-2022 afspejler en teknisk videreførelse af det skønnede aktivitetsniveau
| i 2019.

| Aktivitetsoversigt

| Bemærkninger: Udgifterne for 2018 og 2019 er baseret på et skøn på baggrund af historiske tal og integrationsprognosen.
| Niveauet i 2020-2022 afspejler en teknisk videreførelse af det skønnede aktivitetsniveau i 2019.

15.26.59. Udgifter til advokatbistand (Lovbunden)
På finansloven for 2019 er § 15.44.10. Udgifter til advokatbistand overført til denne konto.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... 19,9 20,5 22,5 19,9 18,3 18,3 18,3

10. Udgifter til advokatbistand
Udgift ................................................... 19,9 20,5 22,5 19,9 18,3 18,3 18,3
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 19,9 20,5 22,5 19,9 18,3 18,3 18,3

| Mio. kr.| 2013| 2014| 2015| 2016| 2017| 2018| 2019| 2020| 2021| 2022

| IV.| Ressourcer
| Statens regnskab, årets pl ...................| 331| 378| 508| 759| 822
| Statens udgifter, 2019 pl ....................| 352| 402| 536| 798| 854| 730| 463| 463| 463| 463
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10. Udgifter til advokatbistand
Efter § 72 i lov om social service, jf. LBK nr. 102 af 29. januar 2018 med senere ændringer,

skal forældremyndighedens indehaver i sager, hvor der kan blive tale om at træffe beslutning om
et barns anbringelse uden for hjemmet uden samtykke fra denne, have tilbud om at få stillet ve-
derlagsfri advokatbistand til rådighed. Der er herudover ret til vederlagsfri advokatbistand i føl-
gende tilfælde:
1) sager om gennemførelse af en undersøgelse under ophold på institution samt undersøgelse eller

behandling ved indlæggelse på sygehus uden samtykke,
2) sager om opretholdt eller videreført anbringelse,
3) sager om anbringelse på delvist lukkede døgninstitutioner, delvist lukkede afdelinger på

døgninstitutioner, sikrede døgninstitutioner og særligt sikrede afdelinger,
4) sager om ændring af anbringelsessted uden samtykke,
5) ved sager om tilbageholdelse på en døgninstitution eller et opholdssted,
6) ved beslutninger om brev- og telefonkontrol og beslutninger om afbrydelse af samvær mv.,
7) til forældre, som ikke har del i forældremyndigheden, i sager om afbrydelse af samvær med

denne forælder,
8) til unge, der er fyldt 12 år ved foranstaltninger uden samtykke, samt
9) til forældremyndighedens indehaver, den unge, der er fyldt 12 år samt plejeforældrene ved

sager om flytning eller hjemtagelse fra privat familiepleje.
Staten refunderer 50 pct. af kommunernes udgifter på kontoen.

| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 1,6 mio. kr. årligt i 2020 og
| frem (2019-pl), jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet,
| Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november
| 2018. Ændringen skyldes en mindre forventet aktivitet som følge af færre genoptagne sager om
| hjemgivelse ved anbringelse uden samtykke og en udvidelse af Ankestyrelsens egendriftsbeføjelse
| i afgørelser om samvær i forbindelse med initiativet "Ro og stabilitet for udsatte børn og unge",
| jf. Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale
| Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018.

Aktivitetsoversigt

15.26.66. Børnerådet (Driftsbev.)
På finansloven for 2019 er § 15.11.23. Børnerådet overført til denne konto.

1. Budgetoversigt 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Nettoudgiftsbevilling ................................... 9,0 11,2 9,3 9,2 9,1 9,0 8,9
Indtægt ......................................................... 4,3 2,3 - - - - -
Udgift ........................................................... 13,0 11,4 9,3 9,2 9,1 9,0 8,9
Årets resultat ............................................... 0,3 2,1 -  - - - -
10. Almindelig virksomhed

Udgift .................................................... 9,7 9,2 9,3 9,2 9,1 9,0 8,9
Indtægt .................................................. 1,0 0,1 - - - - -

97. Andre tilskudsfinansierede akti-
 viteter

Udgift .................................................... 3,3 2,2 - - - - -
Indtægt .................................................. 3,3 2,2 - - - - -

Mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

IV. Ressourcer
Offentlige udgifter ............................. 38,4 42,2 41,6 43,7 44,4 45,8 39,8 3,9,8 39,8 39,8
Statslige udgifter ................................. 19,2 21,1 2088 21,9 22,2 22,9 19,9 19,9 19,9 19,9

http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=197036
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3. Hovedformål og lovgrundlag
Ifølge § 88 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, jf. LBK nr. 188

af 8. marts 2018, nedsætter børne- og socialministeren et Børneråd, som skal virke som fortaler
for børn. Rådet er uafhængigt og tværfagligt sammensat. Som led i sin fortalervirksomhed skal
rådet informere og rådgive regering og Folketing om børns forhold i samfundet samt arbejde for
at sikre børns rettigheder. Rådet har til opgave at vurdere og informere om børns vilkår i Dan-
mark. Rådet skal inddrage børns synspunkter i sit arbejde og kan som led i sin fortalervirksomhed
anmode institutioner, hvor børn opholder sig, om at aflægge dem besøg.

Børnerådet har alle sider af børns liv som sit arbejdsfelt. Rådet kan selv tage initiativ og
fremsætte forslag til ændringer på de sagsområder, der ligger inden for Børnerådets funktions-
område. Rådet kan inddrage særlig sagkundskab i arbejdet.

Børnerådet bliver hørt i forbindelse med lovinitiativer og andre initiativer af betydning for
børns opvækstvilkår. Folketinget, regeringen og centrale myndigheder kan rådføre sig med Bør-
nerådet i spørgsmål af generel karakter. Børnerådet kan ikke behandle konkrete klagesager, men
skal henvise konkrete henvendelser fra børn og unge til relevante myndigheder. De nærmere
retningslinjer for Børnerådets virke er fastlagt i BEK nr. 1367 af 20. december 2012.

Børnerådet er en statsinstitution. Kontoen omfatter udgifter til rådets aktiviteter, dets sekre-
tariat, honorering af rådets formand, særskilt vederlæggelse til de medlemmer af rådet der op-
fylder kriterierne for honorarudbetaling, samt godtgørelse af medlemmers udgifter til befordring
mv. i forbindelse med rådets møder.

Yderligere oplysninger om Børnerådet kan findes på www.brd.dk.

Virksomhedsstruktur
15.26.66. Børnerådet, CVR-nr. 25966376.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål
 Opgaver Mål

Børneinddragelse og vidensindsamlig om børn
og unges forhold

Børneinddragelse og indsamling af viden via
kvalitative og kvantitative metoder, herunder
internetbaserede spørgeskemaer i Børne- og
Ungepanelet og Minibørnepanelet. Børnerådet
inddrager børn og unge for at få indsigt i deres
oplevelser og synspunkter med det formål at
give børn og unge en stemme i debatten og
mulighed for at være med til at påvirke sam-
fundsudviklingen. Børnerådet indsamler der-
udover viden om børns forhold og vilkår ved
hjælp af praksis og forskning med henblik på
at påpege forhold i samfundsudviklingen, som
kan have indvirkning på børns rettigheder og
udviklingsmuligheder set i lyset af særligt FN's
Børnekonvention. F.eks. kan Børnerådet an-
mode offentlige myndigheder om at beskrive
deres politiske beslutninger og administrative
praksis, ligesom Børnerådet følger forskning,
lovgivningsprocesser og politikudvikling på
børneområdet.

http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/188
http://www.brd.dk


§ 15.26.66. 125

| 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3

Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Indtægter i alt .............................................. 4,3 2,3 -  - - - -
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... 3,3 2,2 -  - - - -
6. Øvrige indtægter .................................... 1,0 0,1 -  - - - -

8. Personale
 R R B F BO1 BO2 BO3

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Personale i alt (årsværk) ............................ 12 13 12  12 11 11 11
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 9,0 7,6 6,8  6,8 6,7 6,6 6,5
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) .... 2,6 1,7 -  - - - -

Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 6,4 5,9 6,8  6,8 6,7 6,6 6,5

9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3

Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Reguleret egenkapital ................................. - - 0,1 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 3,6 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 3,7 - - - -

Samlet gæld ultimo ..................................... - - - - - - -

Låneramme .................................................. - - 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - - - - - -

Rådgivning og formidling Rådgivning af Folketing, regering og myndig-
heder i alle spørgsmål af generel karakter, der
har betydning for børns vilkår i samfundet.
Børnerådet gør børns stemme tydelig i offent-
ligheden og sætter aktuelle spørgsmål om
børns rettigheder og udviklingsmuligheder til
debat. Børnerådet kan selv tage initiativ og
fremsætte forslag til ændringer på de sagsom-
råder, der ligger inden for Børnerådets funk-
tionsområde. Børnerådet arbejder også på at
udbrede kendskabet til børns rettigheder og
muligheder for at søge rådgivning og viden,
f.eks. via Børneportalen.

| Mio. kr.
| R
| 2016
| R
| 2017
| B
| 2018
| F
| 2019
| BO1
| 2020
| BO2
| 2021
| BO3
| 2022

| Udgift i alt .........................................| 13,1| 11,4| 9,3| 9,2| 9,1| 9,0| 8,9

| 0.| Generelle fællesomkostninger ......| 3,7| 4,5| 3,7| 3,7| 3,5| 3,4| 3,4
| 1.| Børneinddragelse og vidensindsam-
| ling om børn og unges forhold .....
| 5,6| 4,5| 3,8| 3,6| 3,3| 3,3| 3,3

| 2.| Rådgivning og formidling .............| 3,8| 2,4| 2,0| 1,9| 2,3| 2,3| 2,2



126 § 15.26.66.10.

10. Almindelig virksomhed
Der er afsat 3,0 mio. kr. årligt fra 2010 (2010-pl) til Børnerådets almindelige virksomhed, jf.

Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk
Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af
satspuljen for 2010 af oktober 2009 (Projekt-id 2010-56).

Der er afsat 2,0 mio. kr. årligt (2012-pl) til styrkelse af børns rettigheder og samfundets ge-
nerelle opmærksomhed om børns vilkår og rettigheder, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-
regering, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om ud-
møntning af satspuljen for 2012 af november 2011 (Projekt-id 2012-26-a3).

Kontoen er tilført 0,5 mio. kr. årligt i perioden 2017-2019 (2017-pl) til videreudvikling af
Børneportalen, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal
Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folke-
parti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016 (Projekt-id 2017-3-e). Midlerne
anvendes til videreudvikling af Børneportalen.

| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,5 mio. kr. årligt i 2020-2022
| (2019-pl) til en videreførelse af Børneportalen, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet,
| Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af
| satspuljen for 2019 af november 2018.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
Børnerådet udfører andre tilskudsfinansierede aktiviteter efter de gældende regler herom. In-

stitutionen kan modtage midler fra forskellige fonde til finansiering af aktiviteter i forlængelse
af den almindelige virksomhed.

| 15.26.70. Red Barnet (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 3,1 mio. årligt i perioden
| 2019-2020, og 2,4 mio. kr. årligt i perioden 2021-2022 (2019-pl), jf. Aftale mellem regeringen,
| Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folke-
| parti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... - - - 3,1 3,1 2,4 2,4

10. Oplysningsmateriale om børns
 rettigheder

Udgift ................................................... - - - 1,1 1,1 0,4 0,4
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - - 1,1 1,1 0,4 0,4

20. SletDet
Udgift ................................................... - - - 2,0 2,0 2,0 2,0
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - - 2,0 2,0 2,0 2,0
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| 10. Oplysningsmateriale om børns rettigheder
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 1,1 mio. årligt i perioden
| 2019-2020, og 0,4 mio. kr. årligt i perioden 2021-2022 (2019-pl), jf. Aftale mellem regeringen,
| Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folke-
| parti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018. Formålet med forhøjelsen er at
| videreudvikle Red Barnets oplysningsmateriale om børns rettigheder til også at have et særskilt
| fokus på psykisk vold og det at overvære vold i hjemmet. Samtidig udvides målgruppen til også
| at omfatte dagtilbudsområdet og indskolingen, således at materialet udbredes til aldersspektret
| ca. 3-13 år. Forhøjelsen er en del af initiativet "Handlingsplan til bekæmpelse af psykisk og fysisk
| vold i nære relationer 2019-2022", hvis formål bl.a. er at forebygge og skabe opmærksomhed om
| psykisk og fysisk vold, så færre i fremtiden bliver udsat for vold.

| 20. SletDet
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 2,0 mio. kr. årligt i perioden
| 2019-2022 (2019-pl), jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alter-
| nativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019
| af november 2018. Bevillingen skal anvendes til Red Barnets rådgivningsenhed "SletDet", som
| er målrettet børn og unge, der udsættes for ufrivillig billeddeling eller anden grænseoverskridende
| adfærd på internettet. Rådgivningsenheden tilbyder bl.a. hjælp til sletning samt rådgivning om,
| hvordan børn og unge kan komme i kontakt med sociale medier og myndigheder. Bevillingen
| er en del af initiativet "Handlingsplan til bekæmpelse af psykisk og fysisk vold i nære relationer
| 2019-2022", hvis formål bl.a. er at forebygge og skabe opmærksomhed om psykisk og fysisk
| vold, så færre i fremtiden bliver udsat for vold.

15.26.73. Driftsstøtte til organisationer mv. vedr. udsatte børn og unge (tekstanm.
111) (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019, idet der er overført bevilling fra § 15.11.62.
Foreninger mv., § 15.75.50.11. Red Barnet, § 15.75.50.14. Mødrehjælpen, § 15.75.50.33.
Landsforeningen til støtte ved Spædbarnsdød, § 15.75.73.10. Ventilen Danmark, § 15.75.73.71.
Headspace, § 15.75.73.72. Landsforeningen Børns Voksenvenner, § 15.75.73.73. SAVN, §
15.75.73.75. Børn, Unge og Sorg, § 15.75.73.76. Foreningen Børn og Unge i Voldsramte familier,
§ 15.75.73.79. Foreningen Grønlandske Børn, § 15.75.73.84. FBU ForældreLANDSforeningen
og § 15.75.73.85. Fonden FBU Forældrestøtte.

Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
| BV 2.4.9| Budgetvejledningens bestemmelser vedrørende godkendelse af vedtæg-
| ter og dispositionsberettigede personer, løn- og ansættelsesvilkår for
| institutionens personale og de statslige regnskabsregler finder ikke an-
| vendelse for § 15.26.73.20. Landsforeningen Børns Voksenvenner, §
| 15.26.73.25. SAVN og § 15.26.73.50. Fonden FBU Forældrestøtte, jf.
| BV 2.4.9 punkterne 1, 5 og 6.
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... 34,0 44,5 45,8 53,7 57,0 46,1 38,0

10. Ventilen Danmark
Udgift ................................................... 1,0 1,1 1,1 2,1 2,1 1,1 1,1
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 1,0 1,1 1,1 2,1 2,1 1,1 1,1

15. Headspace
Udgift ................................................... - 7,5 7,6 7,7 7,7 - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - 7,5 7,6 7,7 7,7 - -

20. Landsforeningen Børns Voksen-
 venner

Udgift ................................................... 4,8 4,8 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 4,8 4,8 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9

25. SAVN
Udgift ................................................... 1,6 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 1,6 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7

30. Børn, Unge og Sorg
Udgift ................................................... 7,1 7,1 7,2 9,3 9,3 9,3 9,3
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 7,1 7,1 7,2 9,3 9,3 9,3 9,3

35. Foreningen Børn og Unge i
 Voldsramte familier

Udgift ................................................... 1,5 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 1,5 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6

40. Foreningen Grønlandske Børn
Udgift ................................................... 6,5 6,3 6,4 6,5 6,5 6,5 6,5
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 6,5 6,3 6,4 6,5 6,5 6,5 6,5

45. FBU ForældreLANDSforenin-
 gen

Udgift ................................................... - 2,0 2,0 2,0 2,0 - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - 2,0 2,0 2,0 2,0 - -

50. Fonden FBU Forældrestøtte
Udgift ................................................... 1,0 1,0 1,0 1,1 1,0 1,0 1,0
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 1,0 1,0 1,0 1,1 1,0 1,0 1,0

55. Red Barnet
Udgift ................................................... 2,1 2,1 2,9 2,8 2,1 2,1 2,1
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 2,1 2,1 2,9 2,8 2,1 2,1 2,1

60. Mødrehjælpen
 Udgift ................................................... 6,1 6,1 6,2 7,7 14,3 14,1 6,0

46. Tilskud til anden virksomhed og
  investeringstilskud ......................... 6,1 6,1 6,2 7,7 14,3 14,1 6,0

65. Landsforeningen Spædbarnsdød
Udgift ................................................... 1,8 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 1,8 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
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70. Ungdomsringen
Udgift ................................................... 0,5 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 0,5 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2

75. Børnesagens Fællesråd
Udgift ................................................... 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

80. SIND Ungdom
Udgift ................................................... - - - 0,5 0,5 0,5 0,5
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - - 0,5 0,5 0,5 0,5

85. Projekt UNIK
Udgift ................................................... - - - 2,5 - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - - 2,5 - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2018

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,0
I alt .................................................................................................................................. 0,0

10. Ventilen Danmark
Kontoen er oprettet på finansloven for 2019, idet bevillingen er overført fra § 15.75.73.10.

Ventilen Danmark.
Kontoen er oprettet med 1,0 mio. kr. årligt fra 2009 og frem (2009-pl) til Ventilen, hvis

formål er at give stille, ensomme unge en mulighed for at tilegne sig sociale færdigheder, styrke
selvtilliden og opbygge netværk, således at disse unge på længere sigt bliver i stand til at takle
deres fremtidige problemer, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet,
Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om udmønt-
ning af satspuljen for 2009 af november 2008 (Projekt-id 2009-22-a, Projekt-id 2010-47-b).

| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1,0 mio. kr. årligt i perioden
| 2019-2020 (2019-pl), jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alter-
| nativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af
| november 2018. Forhøjelsen skal sikre den fortsatte drift af Ventilens aktiviteter, således at
| Ventilen fortsat kan arbejde med at nedbringe ensomhed blandt unge.

15. Headspace
Kontoen er oprettet på finansloven for 2019, idet bevillingen er overført fra § 15.75.73.71.

Headspace.
Kontoen er oprettet med 7,5 mio. kr. årligt i perioden 2017-2020 (2017-pl) til driftsstøtte til

de åbne rådgivningstilbud for unge i alderen 12-25 år hos Headspace samt til støtte til åbning af
nye centre, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alli-
ance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti
om udmøntning af satspuljen 2017 af november 2016 (Projekt-id 2017-3-b).
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20. Landsforeningen Børns Voksenvenner
Kontoen er oprettet på finansloven for 2019, idet bevillingen er overført fra § 15.75.73.72.

Landsforeningen Børns Voksenvenner.
Der er afsat 4,3 mio. kr. årligt fra 2011 og frem (2010-pl) i varigt driftstilskud til Landsfor-

eningen Børns Voksenvenner, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet,
Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristende-
mokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 (Projekt-id 2010-47-b).

Landsforeningen Børns Voksenvenner har til formål at understøtte arbejdet med at skabe
venskaber mellem børn, der mangler voksenkontakt og frivillige voksne.

25. SAVN
Kontoen er oprettet på finansloven for 2019, idet bevillingen er overført fra § 15.75.73.73.

SAVN.
Der er afsat 1,6 mio. kr. årligt fra 2011 og frem (2010-pl) i varigt driftstilskud til SAVN, jf.

Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk
Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af
satspuljen for 2010 af oktober 2009 (Projekt-id 2010-47-b).

SAVN har til formål at forbedre vilkårene for børn og andre pårørende til indsatte og tidligere
indsatte, herunder at bekæmpe den negative sociale arv hos børn af indsatte, at forebygge at børn
med indsatte forældre ender i kriminalitet og at styrke den indsatte families samlede livssituation.

30. Børn, Unge og Sorg
Kontoen er oprettet på finansloven for 2019, idet bevillingen er overført fra § 15.75.73.75.

Børn, Unge og Sorg.
Kontoen er oprettet med 5,5 mio. kr. årligt fra 2012 og frem (2012-pl) i varigt driftstilskud

til Børn, Unge og Sorg, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne,
Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristende-
mokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 (Projekt-id 2011-22-a2).

Kontoen er forhøjet med 0,4 mio. kr. i 2015 og 0,8 mio. kr. om året fra 2016 og frem
(2015-pl) til en permanent forhøjelse af den eksisterende driftsbevilling til Børn, Unge & Sorg,
jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti,
Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015 af no-
vember 2014 (Projekt-id 2015-70-c). Den forhøjede bevilling skal medvirke til at sikre kortest
mulige ventetider til Børn, Unge & Sorgs tilbud.

Børn, Unge og Sorgs hovedformål er at skabe lindring for børn og unge, som oplever død
eller alvorlig fysisk sygdom i den nærmeste familie. Den primære målgruppe for institutionen er
børn og unge op til 28 år. Målgruppen omfatter også søskende. Institutionens aktiviteter består
blandt andet i rådgivning og psykoterapi formidlet individuelt eller i terapigrupper og samtale-
grupper. Endvidere tilbydes undervisning og supervision til professionelle behandlere, til frivilligt
personale og til de sørgende unge og deres netværk.

| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 2,0 mio. kr. årligt i perioden
| 2019-2022 (2019-pl), jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alter-
| nativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af
| november 2018. Formålet med forhøjelsen er at sikre, at foreningen forsat kan give støtte og til-
| bud til børn og unge, som oplever død eller alvorlig fysisk sygdom i den nærmeste familie, og
| at nedbringe ventetiden.
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35. Foreningen Børn og Unge i Voldsramte familier
Kontoen er oprettet på finansloven for 2019, idet bevillingen er overført fra § 15.75.73.76.

Forening Børn og Unge i Voldsramte familier.
Der er afsat 1,5 mio. kr. årligt fra 2012 og frem (2010-pl) i varigt driftstilskud til foreningen

Bryd Tavsheden, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Fol-
keparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne
om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 (Projekt-id 2011-22-a2).

Bryd Tavshedens formål er en aktiv forebyggelse af børnevold i familien samt kærestevold.

40. Foreningen Grønlandske Børn
Kontoen er oprettet på finansloven for 2019, idet bevillingen er overført fra § 15.75.73.79.

Foreningen Grønlandske Børn.
Der er afsat 2,2 mio. kr. i 2012 og 6,0 mio. kr. årligt fra 2013 og frem (2012-pl) i varigt

driftstilskud til Foreningen Grønlandske Børn, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering,
Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om udmøntning af
satspuljen for 2012 af november 2011 (Projekt-id 2012-77-a4).

Foreningens formål er at gennemføre aktiviteter, der styrker grønlandske børn og unges res-
sourcer og kompetencer med særligt fokus på sårbare børn og unge og på deres muligheder for
at bryde sociale mønstre.

45. FBU ForældreLANDSforeningen
Kontoen er oprettet på finansloven for 2019, idet bevillingen er overført fra § 15.75.73.84.

FBU ForældreLANDSforeningen.
Kontoen er oprettet med 2,0 mio. kr. årligt i perioden 2017-2020 (2017-pl) i driftsstøtte til

FBU Forældrelandsforeningen, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Fol-
keparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det
Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen 2017 af november 2016 (Projekt-id 2017-
3-f). Bevillingen skal sikre, at foreningen kan støtte og rådgive forældre, hvis børn og unge
modtager særlig støtte efter serviceloven herunder anbringelse uden for hjemmet.

50. Fonden FBU Forældrestøtte
Kontoen er oprettet på finansloven for 2019, idet bevillingen er overført fra § 15.75.73.85.

Fonden FBU Forældrestøtte.
Der er afsat 1,0 mio. kr. årligt fra 2014 og frem (2013-pl) i permanent driftsstøtte til Fonden

FBU Forældrestøtte - FBU Forældrestøtte i Herning, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-re-
gering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmønt-
ning af satspuljen for 2013 af november 2012 (Projekt-id 2013-43-b1a).

Fonden FBU ForældreStøtte har til formål at tilbyde en bred vifte af tilbud om støtte til for-
ældre, som er i kontakt med det sociale system, fordi de eller deres børn har behov for særlig
støtte. Herudover har fonden til formål at formidle viden til alle, som arbejder professionelt med
eller har interesse for området.

55. Red Barnet
Kontoen er oprettet på finansloven for 2019, idet bevillingen er overført fra § 15.75.50.11.

Red Barnet.
Der er afsat 2,1 mio. kr. i 2014 (2011-pl) og frem til støtte til Red Barnet, jf. Aftale mellem

den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det
Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2011
af oktober 2010 (Projekt-id 2011-22-a1). Bevillingen skal anvendes til at fortsætte arbejdet med
bekæmpelsen af seksuelle overgreb mod børn på internettet. Bevillingen vil hovedsageligt blive
anvendt til at føre en hotline videre, hvoraf en del af udgifterne vil gå til vedligeholdelse af
software og hardware og til lønninger af personale. Det langsigtede mål med indsatsen er at
nedbringe antallet af seksuelle overgreb og krænkelser mod børn, når de anvender online-tekno-
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logier samt nedbringe mængden af producerede og distribuerede billedmaterialer af seksuelle
overgreb på børn.

Kontoen er forhøjet med 0,8 mio. kr. i 2018 og 0,7 mio. kr. i 2019 (2018-pl) til Red Barnets
udbredelse og forankring af erfaringer og materiale på skoler for at øge skolebørns kendskab til
egne rettigheder. Formålet med indsatsen er at styrke børns modstandskraft og forebygge over-
greb, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radi-
kale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017
(Projekt-id 2018-11-a). Forhøjelsen er en del af Børnerettighedspakken, hvis formål er at styrke
børns rettigheder med henblik på at forebygge, at børn er i mistrivsel og i risiko for overgreb.

60. Mødrehjælpen
Kontoen er oprettet på finansloven for 2019, idet bevillingen er overført fra § 15.75.50.14.

Mødrehjælpen.
Siden 1989 har Mødrehjælpen modtaget et årligt tilskud til drift mv. Mødrehjælpen er en

selvejende institution, hvis formål er at yde social, sundhedsmæssig, økonomisk og uddannel-
sesmæssig støtte til enlige forsørgere, gravide og børnefamilier, som herigennem kan sikre deres
børn bedre opvækst og levevilkår, at arbejde for øget offentlig og politisk forståelse for enlige
forsørgere, gravides og børnefamiliers levevilkår, og at virke for en lovgivning, der i højere grad
sikrer mulighed for en social, sundheds- og uddannelsesmæssig støtte til disse grupper.

| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1,4 mio. kr. 2019, 8,1 mio.
| kr. 2020 og 8,0 mio. kr. i 2021 (2019-pl), jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk
| Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen
| for 2019 af november 2018. Formålet med forhøjelsen er at styrke og videreføre Mødrehjælpens
| projekt "Ud af voldens skygge", som giver ambulant hjælp og rådgivning til mænd og kvinder
| udsat for fysisk og/eller psykisk vold i nære relationer.

65. Landsforeningen Spædbarnsdød
Kontoen er oprettet på finansloven for 2019, idet bevillingen er overført fra § 15.75.50.33.

Landsforeningen til støtte ved Spædbarnsdød.
Kontoen blev oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, i forbindelse hermed

blev der overført 0,8 mio. kr. (1999-pl) i permanent bevilling til Landsforeningen Spædbørns død
fra § 15.26.09.10. (projekt-id 1999-24).

Kontoen er permanent forhøjet med 0,7 mio. kr. årligt fra 2016 og frem (2016-pl), jf. Aftale
mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet,
Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af
satspuljen for 2016 af oktober 2015 (Projekt-id 2016-37-b). Forhøjelse af bevillingen skal med-
virke til, at foreningen kan imødekomme et stigende antal henvendelser om rådgivning og støtte
til forældre, der har mistet et spædbarn samt deres pårørende.

Kontoen er forhøjet med 1,2 mio. kr. årligt i perioden 2017-2020 (2017-pl) i driftsstøtte til
Landsforeningen til støtte ved Spædbarnsdød, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokra-
tiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folke-
parti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016
(Projekt-id 2017-3-d). Bevillingen skal sikre, at foreningen kan yde rådgivning og støtte til for-
ældre, der har mistet et spædbarn, samt deres pårørende.

| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1,2 mio. kr. årligt i perioden
| 2021-2022 (2019-pl), jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alter-
| nativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af
| november 2018. Landsforeningen Spædbarnsdød er en forening, der tilbyder rådgivning og støtte
| til forældre, der har mistet et spædbarn, samt deres pårørende. Rådgivningen og støtten ydes både
| i forbindelse med dødsfaldet og ved senere graviditet/fødsel. Formålet med forhøjelsen er at sikre,
| at Landsforeningens støtte- og rådgivningsaktiviteter fortsat kan tilbydes alle forældre i mål-
| gruppen.
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70. Ungdomsringen
Kontoen er oprettet på finansloven for 2019, idet der er overført 0,1 mio. kr. årligt i 2019

og frem fra § 15.11.62.10. Foreninger mv.
Landsforeningen Ungdomsringen modtager årligt 160.000 kr. i tilskud til foreningens råd-

givnings- og vejledningsarbejde, jf. akt. 832 af 12. september 1961.

75. Børnesagens Fællesråd
Kontoen er oprettet på finansloven for 2019, idet der er overført 0,2 mio. kr. årligt i 2019

og frem fra § 15.11.62.10. Foreninger mv.
Børnesagens Fællesråd modtager årligt op til 80.000 kr. i støtte i forbindelse med de nordiske

børneforsorgskongresser.

| 80. SIND Ungdom
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 0,5 mio. kr. årligt i perioden
| 2019-2022 (2019-pl) i driftsstøtte til SIND Ungdom, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemo-
| kratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmønt-
| ning af satspuljen for 2019 af november 2018. SIND Ungdom har til formål at nedbryde for-
| domme og tabuer omkring psykisk sårbarhed blandt unge gennem information, oplysning og de-
| bat. Herudover tilbyder SIND Ungdom aktiviteter, frirum og fællesskaber til sårbare unge, så de
| kan møde andre sårbare unge og bryde den negative spiral af ensomhed og afmagt og genvinde
| styrken til at håndtere deres egen livssituation. Formålet med bevillingen er at understøtte SIND
| Ungdoms aktiviteter, herunder at støtte psykisk sårbare unge i at tage aktivt del i civilsamfundet
| omkring dem og tage del i den demokratiske debat omhandlende psykisk sårbarhed.

| 85. Projekt UNIK
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 2,5 mio. kr. i 2019 (2019-pl)
| i driftsstøtte til Børns Trivsels Projekt Unik, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet,
| Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af
| satspuljen for 2019 af november 2018.
| Projekt Unik er et efterværnsprojekt under Børns Trivsel, hvis målgruppe er tidligere anbragte
| unge mellem 18-30 år. Projekt Unik tilbyder de tidligere anbragte unge et forløb, som bl.a. består
| af samtaler med terapeut, gruppeforløb, mindfulness og frivillige tilbud som mentorordning og
| 'Cafe Unik'.
| Formålet med bevillingen er at sikre, at Projekt Unik kan fortsætte aktiviteterne for de nu-
| værende brugere i 2019, og at disse unge derved får støtte til mestring af deres eget liv og styrket
| deres kompetencer.

15.26.78. Børns Vilkår (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)
Kontoen er oprettet på finansloven for 2019, idet der er overført bevilling fra § 15.25.09.16.

Bisidder til udsatte børn og unge, § 15.25.11.50. Midler til Børns Vilkår vedrørende erstatnings-
sager mv., § 15.75.45.10. Én indgang for alle børn og § 15.75.73.68. Børns Vilkår.

Børns Vilkår har til formål er at arbejde for at styrke og forbedre børn og unges vilkår, op-
vækst og udviklingsmuligheder i Danmark.
Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... 14,5 14,8 15,0 16,9 17,4 15,8 15,1

10. Bisidning til udsatte børn og un-
 ge

Udgift ................................................... 5,5 5,5 5,5 5,6 5,6 5,6 5,6
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,2 0,2 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 5,3 5,4 5,5 5,6 5,6 5,6 5,6

20. Støtte til børn og unge ved er-
 statningssager mv.

Udgift ................................................... 2,0 0,6 0,6 1,2 1,2 0,6 0,6
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 2,0 0,6 0,6 1,2 1,2 0,6 0,6

25. Bisidning i Familieretshuset ved
 skilsmissesager

Udgift ................................................... - 1,3 1,3 1,4 1,5 1,5 1,5
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - 1,3 1,3 1,4 1,5 1,5 1,5

30. BørneTelefonen
Udgift ................................................... 7,0 7,3 7,3 7,4 7,4 7,4 7,4
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,0 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 6,9 7,3 7,3 7,4 7,4 7,4 7,4

40. Specialiserede undervisningsda-
ge for sagsbehandlere i kommu-

 ner
 Udgift ................................................... - - 0,3 1,3 1,7 0,7 -

46. Tilskud til anden virksomhed og
  investeringstilskud ......................... - - 0,3 1,3 1,7 0,7 -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2018

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,1
I alt .................................................................................................................................. 0,1

10. Bisidning til udsatte børn og unge
Kontoen er oprettet på finansloven for 2019, idet bevillingen er overført fra § 15.25.09.16.

Bisidder til udsatte børn og unge.
Kontoen er forhøjet med 4,5 mio. kr. årligt i perioden 2014- 2015 og 5,5 mio. kr. årligt fra

2016 (2014-pl) og frem til finansiering af Børns Vilkårs bisidderordning, jf. Aftale mellem den
daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Fol-
keparti om udmøntningen af satspuljen for 2014 af november 2013 (Projekt-id 2014-39).
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20. Støtte til børn og unge ved erstatningssager mv.
Kontoen er oprettet på finansloven for 2019, idet bevillingen er overført fra § 15.25.11.50.

Midler til Børns Vilkår vedrørende erstatningssager mv.
Der er afsat 2,0 mio. kr. årligt i perioden 2013-2016 (2013-pl), jf. Aftale mellem den davæ-

rende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti
om udmøntning af satspuljen for 2013 af oktober 2012. Midlerne er afsat til Børns Vilkår, så
Børns Vilkår kan yde vejledning og støtte til børn og unge, der har eller har haft en børnesag i
kommunen, både i forhold til erstatningssager, men også i øvrigt i forhold til domstolsbehand-
linger, klagesager, ombudsmandssager mv.

Kontoen er forhøjet med 0,6 mio. kr. (2017-pl) årligt i perioden 2017-2020 til Børns Vilkår
til støtte til børn ved erstatningssager, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk
Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det
Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016 (Projekt-id
2017-3-c).

| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,6 mio. kr. årligt i perioden
| 2019-2022 (2019-pl), jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alter-
| nativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af
| november 2018. Formålet med forhøjelsen er en udvidelse af Børns Vilkårs eksisterende rådgiv-
| ningsordning vedrørende erstatningssager, så den også omfatter personer over 30 år. Forhøjelsen
| sker på baggrund af ophævelsen af forældelsesfristen i erstatningssager mv. ved lov nr. 140 af
| 28. februar 2018 om ændring af straffeloven, lov om forældelse af fordringer, lov om erstat-
| ningsansvar og lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser.

25. Bisidning i Familieretshuset ved skilsmissesager
Kontoen er oprettet på finansloven for 2019, idet bevillingen er overført fra § 15.25.11.50.

Midler til Børns Vilkår vedrørende erstatningssager mv.
Der er afsat 1,3 mio. kr. årligt i perioden 2017-2018, 1,4 mio. kr. i 2019 og 1,5 mio. kr. i

2020 og frem til Børns Vilkår til bisidning til børn i Statsforvaltningen ved skilsmissesager, jf.
Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternati-
vet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning
af satspuljen for 2017 af november 2016 (Projekt-id 2017-3-g).

30. BørneTelefonen
Kontoen er oprettet på finansloven for 2019, idet der er overført 7,1 mio. kr. årligt fra 2019

og frem fra § 15.75.45.10. Én indgang for alle børn og 0,2 mio. kr. årligt fra 2019 og frem fra
§ 15.75.73.68. Børns Vilkår. vedrørende Børns Vilkårs BørneTelefon.

Der er afsat 5,0 mio. kr. årligt fra 2012 og frem (2011-pl), jf. Aftale mellem den daværende
VK-regering, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om Én indgang for alle børn af april 2011.
Formålet er at styrke børn og unges adgang til åben og anonym rådgivning i regi af Børns Vilkårs
BørneTelefon. Der er afsat 2,0 mio. kr. årligt fra 2018 og frem (2018-pl) til udvidelse af åb-
ningstiden for Børns Vilkårs BørneTelefon, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet,
Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning
af satspuljen for 2018 af november 2017 (Projekt-id 2016-30). De afsatte midler er en viderefø-
relse af den midlertidige bevilling til en udvidelse af åbningstiden for Børns Vilkårs BørneTelefon
for perioden 2016-2017 opført på § 15.75.73.68. Børns Vilkår, jf. Aftale mellem regeringen (V),
Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, So-
cialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af
oktober 2015 (Projekt-id 2016-30).
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40. Specialiserede undervisningsdage for sagsbehandlere i kommuner
Kontoen er oprettet på finansloven for 2019, idet der er overført 1,3 mio. kr. i 2019, 1,7 mio.

kr. i 2020 og 0,7 mio. kr. i 2021 fra § 15.75.73.68. Børns Vilkår.
Der er afsat 0,3 mio. kr. i 2018, 1,3 mio. kr. i 2019, 1,7 mio. kr. i 2020 og 0,7 mio. kr. i 2021

(2018-pl) til Børns Vilkårs specialiserede undervisningsdage for sagsbehandlere i kommunerne,
jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale
Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017
(Projekt-id 2018-11-a). Initiativet er en del af Børnerettighedspakken, hvis formål er at styrke
børns rettigheder med henblik på at forebygge, at børn er i mistrivsel og i risiko for overgreb.

15.26.79. Baglandet (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)
Kontoen er oprettet på finansloven for 2019, idet der er overført bevilling fra § 15.75.73.11.

Baglandet i Århus, § 15.75.73.12. Baglandet i København, § 15.75.50.24. Baglandet i Vejle og
§ 15.75.50.25. Baglandet i Aalborg.

Baglandet i København, Århus, Aalborg og Vejle er kontaktsteder for mennesker, som har
været anbragt uden for hjemmet under deres opvækst og et sted hvor man kan få vejledning, støtte
og opbakning til at komme videre i livet.

Særlige bevillingsbestemmelser

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... 5,8 6,0 7,5 7,6 7,6 7,6 7,5

10. Baglandet i Aarhus
Udgift ................................................... 1,7 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 1,7 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

20. Baglandet i København
Udgift ................................................... 1,8 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 1,8 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9

30. Baglandet i Vejle
Udgift ................................................... - - 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

40. Baglandet i Aalborg
Udgift ................................................... 2,3 2,3 2,3 2,4 2,4 2,4 2,3
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 2,3 2,3 2,3 2,4 2,4 2,4 2,3

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
| BV 2.4.9| Budgetvejledningens bestemmelser vedrørende godkendelse af vedtæg-
| ter og dispositionsberettigede personer, løn- og ansættelsesvilkår for
| institutionens personale og de statslige regnskabsregler finder ikke an-
| vendelse for § 15.26.79.10. Baglandet i Aarhus, § 15.26.79.20. Bag-
| landet i København, § 15.26.79.30. Baglandet i Vejle og § 15.26.79.40.
| Baglandet i Aalborg, jf. BV 2.4.9 punkterne 1, 5 og 6.
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10. Baglandet i Aarhus
Kontoen er oprettet på finansloven for 2019, idet bevillingen er overført fra § 15.75.73.11.

Baglandet i Århus.
Der er afsat 1,6 mio. kr. årligt fra 2009 og frem (2009-pl) til Baglandet i Århus, der er et

tilbud til tidligere og nuværende børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet, jf. Aftale mellem
den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radi-
kale Venstre og Liberal Alliance om satspuljen for 2009 af november 2008 (Projekt-id
2009-22-a).

Bevillingen forhøjes med årligt 0,1 mio. kr. fra 2015 og frem (2014-pl), jf. Aftale mellem
den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative
Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013 (Projekt-id 2014-35-b).

20. Baglandet i København
Kontoen er oprettet på finansloven for 2019, idet bevillingen er overført fra § 15.75.73.12.

Baglandet i København.
Der er afsat 1,7 mio. kr. årligt fra 2009 og frem (2009-pl) til Baglandet København, tidligere

Baglandet på Vesterbro, der er et tilbud til tidligere og nuværende børn og unge, der er anbragt
uden for hjemmet, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk
Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Liberal Alliance om satspuljen for 2009
af november 2008 (Projekt-id 2009-22-a).

Bevillingen er forhøjet årligt med 0,1 mio. kr. fra 2015 og frem (2014-pl), jf. Aftale mellem
den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative
Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013 (Projekt-id 2014-35-b).

30. Baglandet i Vejle
Kontoen er oprettet på finansloven for 2019, idet bevillingen er overført fra § 15.75.50.24.

Baglandet i Vejle.
Der er afsat 1,5 mio. kr. årligt fra 2018 og frem (2018-pl) i varigt driftstilskud til Baglandet

Vejle, der er et tilbud til tidligere og nuværende børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet,
jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale
Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017
(Projekt-id 2018-22).

40. Baglandet i Aalborg
Kontoen er oprettet på finansloven for 2019, idet bevillingen er overført fra§ 15.75.50.25.

Baglandet i Aalborg.
Der er afsat 1,6 mio. kr. i 2007 og 1,9 mio. kr. årligt i perioden 2008-2010 (2007-pl) til

Baglandet Aalborg til drift og udvikling af tilbud til tidligere og nuværende børn og unge, der
er anbragt uden for hjemmet, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne,
Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre om satspuljen for 2007 af no-
vember 2006.

Bevillingen er forhøjet med 2,3 mio. kr. i 2014 og frem (2011-pl), jf. Aftale mellem den
daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Ra-
dikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2011
af oktober 2010 (Projekt-id 2011-22-a1). Fra 2011 til 2013 er bevillingen afholdt på §
15.75.73.30. Satspuljeaftalen for 2011, driftsstøtte til bevillinger, der udløber i 2010.
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15.64. Borgere med handicap

Aktivitetsområdet omfatter bevillinger til borgere med handicap.

| 15.64.01. Flere mennesker med handicap i job (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 2,7 mio. kr. i 2020, 2,3 mio.
| kr. i 2021 (2019-pl), jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alter-
| nativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af
| november 2018.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... - - - - 2,7 2,3 -

10. Målrettet udbredelse af viden
om handicap og beskæftigelse

 Udgift ................................................... - - - - 2,7 2,3 -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - - 2,7 2,3 -

| 10. Målrettet udbredelse af viden om handicap og beskæftigelse
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 2,7 mio. kr. i 2020 og 2,3 mio.
| kr. i 2021 (2019-pl), jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alter-
| nativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af
| november 2018, med det formål at etablere en platform med viden om betydningen af specifikke
| handicap i forhold til beskæftigelse, som kan medvirke til, at flere personer med handicap får
| fodfæste på arbejdsmarkedet. Vidensplatformen udvikles for 4-6 specifikke handicapgrupper og
| suppleres med en formidlingsindsats samt en evaluering af platformen. Som led i udvikling af
| platformen afdækkes endvidere, hvilke teknologier der kan understøtte beskæftigelsen for perso-
| ner med handicap. Initiativet udmøntes via indkøb hos ekstern leverandør.

15.64.02. Handlingsplan til styrkelse af kvaliteten i sagsbehandlingen på handicap-
området (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet med 7,8 mio. kr. i 2018, 2,6 mio. kr. i 2019, 2,4 mio. kr. i 2020 og frem
(2018-pl), jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det
Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november
2017. Formålet med indsatsen er at styrke kvaliteten i kommunernes sagsbehandling på handi-
capområdet med henblik på at løse problemet med de store forskelle imellem kommunerne, når
det gælder antallet af omgjorte klagesager i Ankestyrelsen, og dermed styrke borgernes retssik-
kerhed.

Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevilling mellem § 15.64.02. Handlings-
plan til styrkelse af kvaliteten i sagsbehandlingen på handicapområdet
og § 10.11.22. Ankestyrelsen.
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... - - 7,8 2,6 2,4 2,4 2,4

10. Udvidelse og udvikling af Task
forcen på handicapområdet
Udgift ................................................... - - 1,8 2,1 2,4 2,4 2,4
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - 1,8 2,1 2,4 2,4 2,4

20. Ansøgningspulje om bistand til
borgere, der ikke selv er i stand
til at klage
Udgift ................................................... - - 6,0 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - 6,0 - - - -

30. Retssikkerhedskonference
Udgift ................................................... - - - 0,5 - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - 0,5 - - -

10. Udvidelse og udvikling af Task forcen på handicapområdet
Kontoen er oprettet i 2018 med 1,8 mio. kr. i 2018, 2,1 mio. kr. i 2019 og 2,4 mio. kr. i 2020

og frem (2018-pl) med det formål at udvide og udvikle Task forcen på handicapområdet, jf. Aftale
mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og
Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 (Projekt-id
2018-5-b). Initiativet er en videreførelse af aktiviteterne under den tidligere konto på finansloven
for 2014, § 15.26.13. Task Force på handicapområdet, som blev afsat ifm. satspuljeaftalen for
2014. Task forcen tilbyder landets kommuner hjælp til håndtering af deres indsats over for
mennesker med handicap. Bevillingen udmøntes til Ankestyrelsens opgavevaretagelse ifm. med
Task forcen.

20. Ansøgningspulje om bistand til borgere, der ikke selv er i stand til at klage
Kontoen er oprettet i 2018 med 6,0 mio. kr. i 2018 (2018-pl) til en ansøgningspulje med det

formål at støtte initiativer, der støtter borgere med handicap og eventuelt pårørende, der oplever
at have udfordringer med at forstå kommunens afgørelser og agere i klagesystemet, jf. Aftale
mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og
Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017. Ansøgnings-
puljens ansøgerkreds er lokale handicapråd og lokale interesseorganisationer. Ansøgningspuljens

BV 2.6.5 Af den overførte bevilling til § 10.11.22. Ankestyrelsen kan der kon-
verteres driftsmidler til lønsum, dog højst 2/3 af udgiften, hvorved
lønsumsloftet forhøjes tilsvarende.

BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevilling mellem § 15.64.02.30. Retssik-
kerhedskonference og § 15.11.01. Departementet.

BV 2.6.5 Af den overførte bevilling til § 15.11.01. Departementet kan der kon-
verteres driftsmidler til lønsum, dog højst 2/3 af udgiften, hvorved
lønsumsloftet forhøjes tilsvarende.

BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn på § 15.64.02.20. Ansøgningspulje om
bistand til borgere, der ikke selv er i stand til at klage.

BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales på § 15.64.02.20. Ansøgningspulje om bistand
til borgere, der ikke selv er i stand til at klage.
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målgruppe er borgere med handicap og pårørende, der oplever at have udfordringer med at forstå
kommunens afgørelser og agere i klagesystemet.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

30. Retssikkerhedskonference
Kontoen er oprettet i 2018 med 0,5 mio. kr. i 2019 (2018-pl) til, at Børne- og Socialmini-

steriet i 2019 forestår afholdelsen af en retssikkerhedskonference på socialområdet jf. Aftale
mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og
Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 (Projekt-id
2018-5-d).

| 15.64.04. Forsøg med ledsageordning for ældre synshandicappede (tekstanm. 111)
|  (Reservationsbev.)
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 20,0 mio. kr. årligt i perioden
| 2019-2021 og 19,4 mio. kr. i 2022 (2019-pl), jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti
| om finansloven for 2019 af november 2018. Formålet med initiativet er at udvide den eksisterende
| ledsageordningen til blinde og stærkt svagsynede borgere over 67 år.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... - - - 20,0 20,0 20,0 19,4

10. Forsøg med ledsageordning for
 ældre synshandicappede

Udgift ................................................... - - - 20,0 20,0 20,0 19,4
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - - 20,0 20,0 20,0 19,4

| 10. Forsøg med ledsageordning for ældre synshandicappede
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 20,0 mio. kr. årligt i perioden
| 2019-2021 og 19,4 mio. kr. i 2022 (2019-pl), jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti
| om finansloven for 2019 af november 2018. Ansøgningspuljen, der omfatter bevillingerne afsat
| i 2019-2022, udmøntes én gang i 2019 under forudsætning af, at puljen videreføres i de kom-
| mende finansår. Formålet med ansøgningspuljen er at udvide den eksisterende ledsageordning til
| blinde og stærkt svagsynede borgere over 67 år. Ansøgningspuljens ansøgerkreds er landets
| kommuner. Ansøgningspuljens målgruppe er borgere over 67 år med synshandicap. Midlerne
| udmøntes på baggrund af en fordelingsnøgle.

15.64.05. Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet (tekstanm. 111)
 (Reservationsbev.)

Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet (DUKH) er etableret som en selvejende
institution i medfør af lov nr. 489 af 7. juni 2001 om ændring af lov om social service (grund-
takstfinansiering), hvor der med virkning fra d. 1. januar 2002 er indføjet en bestemmelse i ser-

Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.

http://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=19328
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vicelovens § 15, hvorefter der etableres en uvildig handicapkonsulentordning i forbindelse med
finansieringsreformen. Konsulentordningens overordnede mål er at bidrage til at styrke retssik-
kerheden for handicappede ved at yde rådgivning og vejledning i enkeltsager og generelt bidrage
med oplysninger om udviklingen på handicapområdet. Konsulentordningen samarbejder med ek-
sisterende rådgivnings- og vidensfunktioner på handicapområdet og opsamler og formidler erfa-
ringer fra rådgivningsarbejdet. Ordningen kan frit søges af handicappede og deres pårørende, li-
gesom kommuner og regioner kan rette henvendelse og søge råd i de tilfælde, hvor der er pro-
blemer med samarbejde eller retssikkerhed i en sag. Konsulentordningen er landsdækkende med
hovedkontor i Kolding. Konsulentordningen er etableret med egen bestyrelse. Yderligere oplys-
ninger om Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet kan findes på www.dukh.dk.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... 10,4 10,3 10,2 10,1 9,9 9,7 9,5

10. Den Uvildige Konsulentordning
 på Handicapområdet

Udgift ................................................... 10,4 10,3 10,2 10,1 9,9 9,7 9,5
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 10,4 10,3 10,2 10,1 9,9 9,7 9,5

10. Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet
Der er afsat 10,3 mio. kr. årligt i 2007 og frem (2007-pl) til den fortsatte drift af konsulent-

ordningen, jf. udmøntningen af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver.

15.64.07. Handicappulje. Koloniophold mv. for handicappede børn, unge og deres
forældre (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... 11,3 10,1 12,5 15,7 12,7 12,7 12,7

10. Handicappulje. Koloniophold
mv. for handicappede børn, un-
ge og deres forældre
Udgift ................................................... 11,3 10,1 12,5 15,7 12,7 12,7 12,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
44. Tilskud til personer ....................... - - 12,0 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 11,3 10,1 - 15,2 12,2 12,2 12,2

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.

http://www.dukh.dk
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Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2018

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 3,0
I alt .................................................................................................................................. 3,0

10. Handicappulje. Koloniophold mv. for handicappede børn, unge og deres forældre
Midlerne anvendes til støtte til koloniophold, familieferier i ind- og udland og kursusvirk-

somhed for handicappede børn og unge samt deres forældre og søskende. Ansøgningspuljen ud-
møntes til landsdækkende handicaporganisationer og foreninger på baggrund af de af Børne- og
Socialministeriets udstukne betingelser og med inddragelse af et bevillingsudvalg bestående af
Danske Handicaporganisationer og Sjældne Diagnoser. Af bevillingen kan afholdes udgifter til
information om puljens anvendelse.

Kontoen er i 2018 forhøjet med 4,3 mio. kr. årligt i 2018 og frem (2018-pl), jf. Aftale mellem
regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialis-
tisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 (Projekt-id - 2018-8).

| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 3,0 mio. kr. i 2019 (2019-pl),
| jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre
| og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018. Formålet
| med den midlertidige forhøjelse er at finansiere en omlægning af anvendelsesperioden for mid-
| lerne i Handicappuljen således, at puljen kan udmøntes inden anvendelsesperiodens start. I for-
| bindelse med omlægningen udmøntes Handicappuljen i 2019 derfor ekstraordinært med en pro-
| jektperiode på 18 måneder frem for de normale 12 måneder.

15.64.10. Undervisning af døvblinde (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

10. Undervisning af døvblinde
Udgift ................................................... 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

10. Undervisning af døvblinde
Bevillingen anvendes til undervisning af døvblinde i anvendelse af kommunikationsudstyr.

Opgaven varetages af Foreningen Danske DøvBlinde.

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
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15.64.11. Døvefilm (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... 7,3 7,2 7,1 7,1 6,9 6,8 6,7

10. Døvefilm
Udgift ................................................... 7,3 7,2 7,1 7,1 6,9 6,8 6,7
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 7,3 7,2 7,1 7,1 6,9 6,8 6,7

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2018

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,1
I alt .................................................................................................................................. 0,1

10. Døvefilm
Tilskuddet ydes til fremstilling af professionelle TV-programmer samt andre elektroniske

medieprodukter på tegnsprog. Programmerne skal henvende sig til gruppen af døve seere. Døve-
films programmer skal udover at tilfredsstille kernemålgruppens behov også med udbytte kunne
opleves af interesserede hørende seere.

Programmerne udsendes over dansk TV og på Døvefilms hjemmeside. Døvefilm skal årligt
udfylde en samlet programtid på minimum ca. 25 timer. Døvefilm drives som selvejende insti-
tution, med hvilken staten har indgået overenskomst i henhold til lov nr. 257 af 8. juni 1978 om
udlægning af åndssvageforsorgen og den øvrige særforsorg mv. Yderligere oplysninger kan findes
på www.deaftv.dk.

15.64.12. Sociale teknologier for mennesker med funktionsnedsættelser (tekstanm.
111) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... 2,4 1,5 - - - - -

10. Sociale teknologier for menne-
sker med funktionsnedsættelser
Udgift ................................................... 2,4 1,5 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,1 0,0 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 2,4 1,5 - - - - -

Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.

http://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=84429
http://www.deaftv.dk
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Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2018

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,4
I alt .................................................................................................................................. 0,4

10. Sociale teknologier for mennesker med funktionsnedsættelser
Kontoen er forhøjet med 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015 (2012-pl) til at sikre børn,

unge, voksne og ældre med funktionsnedsættelser adgang til sociale teknologier i samme omfang
som resten af samfundet, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Fol-
keparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012
af november 2011. Det skal ske gennem tilpasning af eksisterende teknologier og evt. udvikling
og standardisering af nye sociale teknologier, så de også kan anvendes af mennesker med funk-
tionsnedsættelser. Initiativet bygger på de erfaringer, der er opnået i teknologiprojekter gennem-
ført af Socialt Udviklingscenter SUS. Initiativet skal sikre, at teknologierne implementeres, så
de reelt er tilgængelige for målgruppen. Der skal oprettes et formaliseret samarbejde i et forum,
der skaber optimale innovative rammer for afprøvning og implementering af sociale teknologier.
Forummet forankres under inddragelse af SUS i tilknytning til eksisterende miljøer inden for vi-
den om sociale teknologier mv. Der skal i 2015 udarbejdes en plan for forankring af arbejdet.

Kontoen er forhøjet med 2,5 mio. kr. i 2016 og 1,5 mio. kr. i 2017 (2016-pl), jf. Aftale
mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det
Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af sat-
spuljen for 2016 af oktober 2015. Midlerne er reserveret til hel eller delvis videreførelse af Living
IT-Labs aktiviteter i 2016 og 2017. Udmøntning af bevillingen er betinget af, at tildelingen kan
ske i fuld overensstemmelse med reglerne om statsstøtte. Såfremt bevillingen ikke anvendes til
videreførelse af Living IT-Labs aktiviteter, kan der søges opbakning til anvendelse af bevillingen
til andre formål på handicapområdet.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15.64.13. Deltagelse og medbestemmelse for mennesker med handicap (tekstanm.
111) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... 0,0 - - - - - -

10. Styrkelse af samfundsdeltagelsen
blandt blinde og stærkt svagsy-

 nede
Udgift ................................................... 0,0 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 0,0 - - - - - -

Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

 BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
 BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.



§ 15.64.13.10. 145

10. Styrkelse af samfundsdeltagelsen blandt blinde og stærkt svagsynede
Kontoens formål er igangsætning af en række initiativer, som skal styrke samfundsdeltagelsen

blandt blinde og stærkt svagsynede, jf. Aftale mellem daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk
Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for
2012 af november 2011. Initiativerne udmøntes i samarbejde med Dansk Blindesamfund, Børne-
og Socialministeriet samt Beskæftigelsesministeriet.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15.64.15. Fribefordring af handicappede mv. (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... 1,9 1,8 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1

10. Fribefordring af handicappede
 mv.

Udgift ................................................... 1,9 1,8 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - 2,1 2,1 2,1 2,1
44. Tilskud til personer ....................... - - 2,1 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 1,9 1,8 - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2018

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,5
I alt .................................................................................................................................. 0,5

10. Fribefordring af handicappede mv.
Tilskuddet ydes til følgende befordringsudgifter: Til blindes og deres ledsageres delvise fri-

befordring med offentlige transportmidler (bortset fra DSB), til Dansk Handicap Forbund, til
Dansk Blindesamfund og til Danske Døves Landsforbund. Endvidere ydes fra kontoen tilskud til
forskellige foreningers rejseudgifter.

15.64.44. Udviklingsarbejde på handicapområdet - Nye og nemmere veje (tekstanm.
111) (Reservationsbev.)

På finansloven for 2019 er § 15.13.24. Udviklingsarbejde på handicapområdet - Nye og
nemmere veje overført til denne konto.

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... - 0,0 - - - - -

10. Nye og nemmere veje
Udgift ................................................... - 0,0 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - 0,0 - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2018

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,0
I alt .................................................................................................................................. 0,0

10. Nye og nemmere veje
Der blev afsat midler i 2006-2009 til at skabe nye og nemmere veje for handicappede i for-

hold til mødet med det offentlige, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemo-
kratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntning af
satspuljen for 2006 af november 2005.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15.64.45. Initiativer til forebyggelse af magtanvendelse (tekstanm. 111) (Reserva-
tionsbev.)

På finansloven for 2019 er § 15.13.36. Initiativer til forebyggelse af magtanvendelse overført
til denne konto.

Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.

Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... - -0,5 - 0,3 0,2 0,2 0,5

20. Evaluering af magtanvendelses-
reglerne i servicelovens kapitel

 21
Udgift ................................................... - -0,5 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - -0,5 - - - - -

30. Opfølgning på revision af magt-
 anvendelsesreglerne

Udgift ................................................... - - - 0,3 0,2 0,2 0,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - 0,3 0,2 0,2 0,5

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2018

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,5
I alt .................................................................................................................................. 0,5

20. Evaluering af magtanvendelsesreglerne i servicelovens kapitel 21
Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,

Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne om udmøntning af sats-
puljen for 2005 af november 2004, blev der oprettet en central pulje, hvor der er tilført 1,0 mio.
kr. årligt 2005-2008 (2005-pl) til evaluering af magtanvendelsesreglerne i servicelovens kapitel
24, herunder foranstalte uddannelsesaktiviteter mv., der kan bidrage til at forhindre magtanven-
delse.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

| 30. Opfølgning på revision af magtanvendelsesreglerne
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 0,3 mio. kr. i 2019, 0,2 mio.
| kr. årligt i perioden 2020-2021 og 0,5 mio. kr. i 2022 (2019-pl) til evaluering af magtanvendel-
| sesreglerne, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Ra-
| dikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november
| 2018. Initiativet udmøntes ved indkøb af evaluering hos ekstern leverandør.

15.64.48. Evaluering af ordning om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse (tekstanm.
111) (Reservationsbev.)

På finansloven for 2019 er § 15.75.25. Evaluering af ordning om tilkøb af socialpædagogisk
ledsagelse overført til denne konto.

Der er afsat 1,0 mio. kr. i 2019 (2017-pl) til igangsættelse af initiativer i relation til revision
af servicelovens voksenbestemmelser, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk
Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det
Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016.
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... - - - 1,0 - - -

10. Evaluering af ordning om tilkøb
af socialpædagogisk ledsagelse
Udgift ................................................... - - - 1,0 - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - 0,8 - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - - 0,2 - - -

10. Evaluering af ordning om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse
Der er afsat 1,0 mio. kr. i 2019 (2017-pl) til en evaluering af ordningen om tilkøb af social-

pædagogisk ledsagelse med henblik på at følge, om ordningen administreres i overensstemmelse
med ordningens formål, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti,
Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative
Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016 (Projekt-id 2017-2-c). Le-
verandør findes via tilbudsindhentning fra en eller flere virksomheder.

15.64.51. Hjerneskadeklubber for arbejdsrehabilitering (tekstanm. 111) (Reserva-
tionsbev.)

På finansloven for 2019 er § 15.13.21. Hjerneskadeklubber for arbejdsrehabilitering overført
til denne konto.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... -2,2 - - - - - -

10. Hjerneskadeklubber for arbejds-
 rehabilitering

Udgift ................................................... -2,2 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... -2,2 - - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2018

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 2,2
I alt .................................................................................................................................. 2,2

Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
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10. Hjerneskadeklubber for arbejdsrehabilitering
Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,

Det Konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Liberal Alliance
om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 blev der afsat 15,0 mio. kr. årligt i peri-
oden 2010-2013 til en styrket indsats for at forbedre mennesker med hjerneskades muligheder for
at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15.64.52. Rammebeløb til handicappede mv. (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)
På finansloven for 2019 er § 15.13.23. Rammebeløb til handicappede mv. overført til denne

konto.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Udgiftsbevilling ........................................... 12,7 13,2 2,0 1,0 - - -
10. Rammebeløb til handicappede
 mv.

Udgift ................................................... 0,0 0,4 1,2 1,0 - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - 0,4 1,0 - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 0,0 0,4 0,8 - - - -

11. Anbragte børn med funktions-
 nedsættelse

Udgift ................................................... - -1,0 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - -1,0 - - - - -

15. Ansøgningspulje om bedre hjælp
til unge og voksne med ADHD
Udgift ................................................... 3,9 - - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,1 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 3,8 - - - - - -

16. Evaluering af initiativ om bedre
hjælp til unge og voksne med

 ADHD
Udgift ................................................... 0,5 0,3 0,8 - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 0,4 0,8 - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,0 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 0,5 -0,1 - - - - -

20. Ansøgningspulje vedr. resociali-
sering af indsatte med opmærk-

 somhedsforstyrelser
Udgift ................................................... - 2,0 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - 0,1 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - 1,9 - - - - -

Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
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22. Lovforslag om kriminalpræven-
tive sociale indsatser
Udgift ................................................... -1,2 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... -1,2 - - - - - -

25. Nye veje til aktiviteter og ledsa-
gelse for personer med handicap
Udgift ................................................... 6,7 3,7 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,3 0,5 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 6,4 3,2 - - - - -

30. Familierelaterede indsatser til
børn og unge med udadreage-

 rende adfærd
Udgift ................................................... 2,9 7,8 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 0,8 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,1 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 2,8 7,0 - - - - -

40. Kvalificering af indsatsen for fa-
milie med handicappede børn
Udgift ................................................... 0,0 -0,1 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 0,0 -0,1 - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2018

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 16,4
I alt .................................................................................................................................. 16,4

10. Rammebeløb til handicappede mv.
Bevillingen omhandler rammebeløb til forsøgs- og udviklingsprojekter for personer med

handicap mv. Der er afsat 1,2 mio. kr. årligt i perioden 2017-2018 (2017-pl) til videreførelse og
evaluering af den eksisterende BPA-rådgivning til modtagere af kontant tilskud til ansættelse af
hjælpere og Borgerstyret Personlig Assistance (BPA), jf. Aftale mellem regeringen (V), Social-
demokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk
Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november
2016. Heraf er der afsat 0,8 mio. kr. årligt i perioden 2017-2018 til videreførelse af rådgivningen
og 0,4 mio. kr. årligt i perioden 2017-2018 til evaluering af rådgivningen med henblik på at bi-
drage med viden om det fremtidige behov for rådgivningsfunktionen og mulige forankringsmo-
deller. Initiativet udmøntes via udbud.

| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2019 (2019-pl)
| til videreførelse af kontrakt for den eksisterende BPA-rådgivning samt til udvidelse af den eksi-
| sterende kontrakt, så rådgivningen også får til opgave at rådgive om indgåelse af aftaler med
| private BPA-arbejdsgivere, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti,
| Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019
| af november 2018. Der afsættes 0,8 mio. kr. til videreførelse af kontrakt for den eksisterende
| BPA-rådgivning samt 0,2 mio. kr. til udvidelse af BPA-rådgivningen.
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11. Anbragte børn med funktionsnedsættelse
Bevillingen er tildelt som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokra-

terne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kri-
stendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2011 af oktober 2010, med 2,0 mio. kr. i 2012,
1,0 mio. kr. i 2013 og 1,0 mio. kr. i 2014 til afdækning af eksisterende metoder og redskaber og
metodeudvikling i forhold til børn og unge med funktionsnedsættelser.

Som led i udmøntningen af Aftale mellem den daværende SRSF-regering og Venstre, Dansk
Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntningen af satspuljen for
2013 af oktober 2012 er bevillingen nedsat med 1,0 mio. kr. i hvert af årene 2013-2014, idet
midlerne omprioriteres til udmøntning i satspuljeaftalen for 2013.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15. Ansøgningspulje om bedre hjælp til unge og voksne med ADHD
Der er afsat 4,4 mio. kr. (2015-pl) i 2016 til etablering af en ansøgningspulje til bedre hjælp

til unge og voksne med ADHD, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk
Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmønt-
ning af satspuljen for 2015 af november 2014. Puljens formål er at styrke den sociale indsats over
for unge og voksne med ADHD gennem udbredelse og afprøvning af Cognitiv-Behavioural
Therapy (CBT-metoden), der har vist veldokumenteret effekt i udlandet. Ansøgerkredsen udgøres
af kommuner. Kommunerne kan bl.a. søge støtte til deltagelse i en opkvalificeringsindsats samt
efterfølgende tilrettelæggelse af afprøvnings- og implementeringsindsatser i kommunen. Kom-
munerne skal udvise kendskab til CBT-metoden for at komme i betragtning til støtte.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

16. Evaluering af initiativ om bedre hjælp til unge og voksne med ADHD
Der er afsat 1,7 mio. kr. i 2015, 0,3 mio. kr. i 2016, 0,3 mio. kr. i 2017 og 0,8 mio. kr. i 2018

(2015-pl) til en implementerings- og effektevaluering og til køb af instruktører i CBT-metoden,
jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti,
Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015 af no-
vember 2014. Midlerne er afsat i forbindelse med § 15.64.52.20. Bedre hjælp til unge og voksne
med ADHD. Evalueringen udmøntes via udbud.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20. Ansøgningspulje vedr. resocialisering af indsatte med opmærksomhedsforstyrelser
Der er afsat 4,0 mio. kr. i 2017 (2016-pl) til etablering af en ansøgningspulje til styrkelse af

kommunernes resocialiseringsindsats over for dømte personer med opmærksomhedsforstyrrelser,
herunder ADHD, som er i tilsyn eller aktuelt afsoner en dom i fodlænke mv., jf. Aftale mellem
regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale
Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for
2016 af oktober 2015. Kommuner kan ansøge om støtte til afprøvning af en samarbejdsmodel
mellem kommunen og Kriminalforsorgen. I udmøntning af ansøgningspuljen stilles der krav om,
at kommunerne tilrettelægger indsatsen i overensstemmelse med samarbejdsmodellen, herunder
modellens kravspecifikationer til anvendelse af metoder og organisering af projektet. Det for-
ventes at 1-2 kommuner modtager støtte fra ansøgningspuljen. Det er et kriterium, at kommunen
medfinansierer projektet svarende til 33 pct. af de samlede projektudgifter.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.
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22. Lovforslag om kriminalpræventive sociale indsatser
Der er afsat 3,5 mio. kr. årligt (2013-pl) fra 2013 og frem til særlige sociale indsatser i for-

bindelse med foranstaltninger efter straffeloven over for personer med nedsat psykisk funktions-
evne, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alli-
ance og Det Konservative Folkeparti om udmøntningen af satspuljen for 2013 af oktober 2012.
Formålet er at skabe klare regler i det sociale system om indgrebsmuligheder over for beboere,
der er anbragt på en boform på grund af en dom eller kendelse. Desuden præciseres kommunernes
kriminalpræventive tilsyn, ligesom der sikres en styrket rådgivning og vejledning mhp. at sikre
en hensigtsmæssig udmøntning af dommen eller kendelsen.

Der overføres 0,8 mio. kr. årligt fra 2015 og frem (2015-pl) fra § 15.64.52.22. Lovforslag
om kriminalpræventive sociale indsatser til § 15.11.31. Rådgivning og udredning vedrørende
implementering af et lovforslag om kriminalpræventive indsatser.

Bevillingen er reduceret med 2,1 mio. kr. i 2015, 2,6 mio. kr. i 2016 og 2,7 mio. kr. årligt
fra 2017 og frem (2015-pl) på finansloven for 2015. Midlerne er omprioriteret til den samlede
udmøntning af satspuljen for 2015, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk
Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmønt-
ning af satspuljen for 2015 af november 2014.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

25. Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap
Bevillingen er forhøjet med 8,5 mio. kr. i 2015, 15,3 mio. kr. i 2016 og 14,8 mio. kr. i 2017

(2015-pl) til ansøgningspuljer til nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap,
jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti,
Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015 af no-
vember 2014. Bevillingen udmøntes hvert år som en ansøgningspulje. Formålet er at styrke
kommunernes mulighed for at iværksætte og afprøve nye initiativer rettet mod samvær og akti-
viteter for mennesker med handicap. Ansøgerkredsen udgøres af kommuner. Kommunerne kan
søge om midler til gennemførelse af udflugter, ferier og deltagelse i kulturelle arrangementer mv.
for mennesker med handicap. Målgruppen for initiativet er borgere med betydelig og varig fysisk
og psykisk funktionsnedsættelse, men som ikke opfylder betingelserne for at blive visiteret til
ledsagelse efter § 97 i Serviceloven.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

30. Familierelaterede indsatser til børn og unge med udadreagerende adfærd
Der er afsat 3,5 mio. kr. i 2016 og 9,7 mio. kr. i 2017 (2015-pl) til gennemførelse af initiativet

Styrket viden om og udbredelse af familierelaterede indsatser til børn og unge med udadreage-
rende adfærd, herunder børn og unge med ADHD, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering,
Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folke-
parti om udmøntning af satspuljen for 2015 af november 2014. Formålet med initiativet er at
mindske børn og unge med udadreagerende adfærdsbehov for indgribende og langvarige indsat-
ser. Initiativet udmøntes via udbud.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

40. Kvalificering af indsatsen for familie med handicappede børn
Bevillingen er på finansloven for 2014 forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2014 og 0,5 mio. kr. i 2015

(2014-pl) med henblik på at udarbejde inspirationsmateriale til kommunerne, der præsenterer gode
eksempler på tværfaglige, helhedsfokuserede og individuelt tilpassede træningstilbud til børn og
unge med betydelige funktionsnedsættelser, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering,
Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af
satspuljen for 2014 af november 2013.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.
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15.64.53. Den Fælles Tolkeløsning (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)
På finansloven for 2019 er § 15.13.25. Den Fælles Tolkeløsning overført til denne konto.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Udgiftsbevilling ........................................... 40,4 44,3 45,1 45,6 45,6 45,6 45,5
10. Udgifter til afholdelse af tolk-
 ning

Udgift ................................................... 36,5 40,2 40,9 41,4 41,4 41,4 41,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - 41,4 41,4 41,4 41,3
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 36,5 40,2 40,9 - - - -

20. Tilskud til driften af Den Natio-
 nale Tolkemyndighed

Udgift ................................................... 3,9 4,1 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 3,9 4,1 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2

30. Forsøgsprojekter på tolkeområ-
 det

Udgift ................................................... - 0,0 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - 0,0 - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2018

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 4,0
I alt .................................................................................................................................. 4,0

10. Udgifter til afholdelse af tolkning
Bevillingen er forhøjet med 40,3 mio. kr. i 2010 og frem (2009-pl) fra § 15.64.52.10. Ram-

mebeløb til handicappede, jf. Aftale med den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk
Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokra-
terne om udmøntning af satspuljen for 2009 af oktober 2008 (Projekt-id 2009-29). Der er heraf
afsat 25,0 mio. kr. (2009-pl) årligt til den fælles tolkeløsning. Dertil kommer 13,0 mio. kr.
(2004-pl) årligt til Det Sociale Tolkeprojekt, som er afsat ved udmøntning af satspuljen for 2004
(Projekt-id 2004-10). Bevillingen tildeles Den Nationale Tolkemyndighed til afholdelse af tolk-
ning. Den Nationale Tolkemyndigheds afholdelse af tolkning er reguleret i lov om tolkning til
personer med hørehandicap, jf. LBK nr. 927 af 3. juli 2013. Målgruppen for loven er døve,
døvblevne, døvblinde og svært hørehæmmede. Det er Den Nationale Tolkemyndighed, der træffer
afgørelse om, hvem der er omfattet af tolkningen. Der kan gives tolkning til aktiviteter, der ikke
er reguleret i anden lovgivning, og tolkningen har til formål at understøtte sociale aktiviteter og
aktiviteter, der er nødvendige for at deltage i samfundslivet. I henhold til loven fastsætter børne-
og socialministeren, hvilke former for tolkning der er omfattet af loven, herunder aktiviteter og
beløbsgrænser.

Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.

http://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=152450
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20. Tilskud til driften af Den Nationale Tolkemyndighed
Der er flyttet 3,8 mio. kr. fra 2011 og frem fra § 15.64.53.10 (2008-pl). Udgifter til afholdelse

af tolkning til at dække driftsudgifter, der er i forbindelse med tolkningsarbejdet.

30. Forsøgsprojekter på tolkeområdet
I forbindelse med finansloven for 2011 er der fra § 15.64.52.10. Rammebeløb til handicap-

pede mv. overført 3,8 mio. kr. (2008-pl) i 2011 til udvikling, etablering og drift af en tolkeportal
og 4,0 mio. kr. (2008-pl) til forsøg med udvikling og afprøvning af fjerntolkning til mennesker
med hørehandicap. Midlerne er satspuljefinansierede.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15.64.54. Helhed og sammenhæng på handicapområdet (tekstanm. 111) (Reserva-
tionsbev.)

På finansloven for 2019 er § 15.13.26. Helhed og sammenhæng på handicapområdet overført
til denne konto.

Der er afsat 14,8 mio. kr. i 2014, 23,5 mio. kr. i 2015, 25,9 mio. kr. i 2016 og 26,8 mio. kr.
i 2017 til en række initiativer, som skal sikre en helhedsorienteret og sammenhængende indsats
på handicapområdet og fremme inklusionen af mennesker med handicap, jf. Aftale mellem den
daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative
Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af oktober 2013. Af bevillingen afsættes 75,0
mio. kr. i perioden 2014-2017 på nærværende konto til initiativer på Børne- og Socialministeriets
område.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... 20,3 16,2 - - - - -

20. Frivillig faglighed
Udgift ................................................... 0,9 2,2 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,0 0,1 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 0,8 2,2 - - - - -

30. Mestringskurser til mennesker
 med udviklingshæmning

Udgift ................................................... -0,1 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... -0,1 - - - - - -

40. Task Force på handicapområdet
Udgift ................................................... 2,8 2,8 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,1 0,1 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 2,7 2,7 - - - - -

Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
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60. Mestringsstøtte til familier med
 handicappede børn

Udgift ................................................... 11,8 9,4 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 1,0 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,4 0,4 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 11,4 8,0 - - - - -

70. Pilotprojekt om indsatser i botil-
bud for udviklingshæmmede
Udgift ................................................... 4,9 1,8 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,1 0,1 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 4,8 1,7 - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2018

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 15,6
I alt .................................................................................................................................. 15,6

20. Frivillig faglighed
Der er afsat 1,8 mio. kr. i 2014, 1,4 mio. kr. i 2015, 1,3 mio. kr. i 2016 og 2,6 mio. kr. i 2017

til at styrke den frivillige indsats på handicapområdet ved at udvikle partnerskabsmodeller gen-
nem Frivillig faglighed målrettet mennesker med handicap. Som led i indsatsen oprettes en an-
søgningspulje til projekter, som skal styrke og kvalificere den frivillige indsats på handicapom-
rådet ved at understøtte frivillige organisationer, regioner og kommuners brug af frivillige og sikre
bedre udnyttelse af de frivilliges særlige kompetencer. I forlængelse af afgørelse om udmøntning
af ansøgningspuljen i 2014 til projekter videreføres tilskud i 2017 til det eksisterende projekt.
Frivilligcenter Fredericia tildeles således 1,0 mio. kr. i 2017 til projekt Grow your life. Der af-
sættes op til 1,0 mio. kr. til evaluering af initiativet, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-re-
gering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmønt-
ning af satspuljen for 2014 af november 2013.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

30. Mestringskurser til mennesker med udviklingshæmning
Der er afsat 0,9 mio. kr. i 2014 og 0,8 mio. kr. i 2015 til mestringskurser til mennesker med

udviklingshæmning, som deltager i aktivitets- og samværstilbud eller beskyttet beskæftigelse efter
servicelovens §§ 103 og 104. Kurserne skal understøtte den enkeltes samfundsdeltagelse og større
bevidsthed om egne rettigheder og pligter. Kursusmaterialet udarbejdes på baggrund af et velaf-
prøvet koncept udviklet til unge på den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse. De tilpassede
kurser vil blive afprøvet i et antal kommuner. Der gennemføres en erfaringsopsamling efter af-
prøvningen af mestringskurserne med henblik på en eventuel justering af undervisningsforløbene,
inden de formidles nationalt, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk
Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for
2014 af november 2013.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.
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40. Task Force på handicapområdet
Der er afsat 0,6 mio. kr. i 2014 og 2,8 mio. kr. årligt i perioden 2015-2017 til en task force,

som skal tilbyde landets kommuner hjælp til håndtering af deres indsats over for mennesker med
handicap. Ydelserne tilpasses den enkelte kommunes behov og kan variere fra hjælp til håndtering
af konkrete sager til mere omfattende udviklingsforløb. Relevante generelle erfaringer fra task-
forcens arbejde indsamles med henblik på en formidling heraf til alle landets kommuner, jf. Aftale
mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det
Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

60. Mestringsstøtte til familier med handicappede børn
Der er afsat 3,0 mio. kr. i 2014, 10,5 mio. kr. i 2015 og 13,5 mio. kr. årligt i perioden

2016-2017 til udvikling og udbredelse af fem delinitiativer i forhold til familiestøttende indsatser
for familier med børn med handicap:

1. kortlægning af aktuel bedste viden om evidensbaserede familie- og forældreprogrammer.
Midlerne udmøntes via udbud,

2. afprøvning af udvalgte evidensbaserede familie- og forældreprogrammer. Midlerne ud-
møntes i en ansøgningspulje til kommunerne, hvor det evidensbaserede program Stepping Stones
Triple P afprøves for at styrke forældre i at mestre at have et barn med handicap,

3. styrket tidlig og forebyggende indsats målrettet familier med børn med handicap. Midlerne
udmøntes via udbud,

4. udvikling og afprøvning af modeller for forældrekurser og netværk. Midlerne udmøntes i
en ansøgningspulje til kommunerne for at styrke familiernes ressourcer og muligheder ved at
støtte udviklingen og afprøvningen af virkningsfulde modeller for forældrekurser og netværk
målrettet forældre til børn og unge under 18 år med handicap. I forlængelse af afgørelse om ud-
møntning af ansøgningspuljen i 2015 videreføres tilskud i 2017 til de eksisterende projekter.
Aarhus Kommune tildeles 0,9 mio. kr. i 2017 og Randers Kommune tildeles 0,9 mio. kr. i 2017
og

5. pilotprojekt med særligt tilrettelagte forløb. Midlerne udmøntes i en ansøgningspulje for
at styrke kommunernes mulighed for at iværksætte, udbrede og afprøve længerevarende og indi-
viduelt tilpassede familieterapeutiske forløb for familier med et barn med varig og betydelig
funktionsnedsættelse. Der afsættes i alt 3,4 mio. kr. til evaluering og analyse af initiativernes re-
sultater og effekter, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti,
Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af no-
vember 2013.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

70. Pilotprojekt om indsatser i botilbud for udviklingshæmmede
Der er afsat 2,8 mio. kr. i 2014, 2,7 mio. kr. i 2015, 4,5 mio. kr. i 2016 og 4,4 mio. kr. i 2017

til afprøvning af udvalgte evidensbaserede metoder og indsatser, som understøtter voksne med
udviklingshæmning, der bor på varige botilbud eller tilsvarende boform, i deres rehabiliterings-
proces. Et antal kommuner udvælges gennem en ansøgningspulje til afprøvning og evaluering af
de udvalgte metoder. Der afsættes 4,0 mio. kr. til en implementerings- og effektevaluering, som
skal sikre, at indsatser og metoder implementeres som foreskrevet, og at deres effekt dokumen-
teres på borger- og medarbejderniveau, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre,
Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen
for 2014 af november 2013.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.
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15.64.55. Nye indsatser for børn og unge med handicap (tekstanm. 9 og 111) (Re-
servationsbev.)

På finansloven for 2019 er § 15.13.27. Nye indsatser for børn og unge med handicap overført
til denne konto.

Der er afsat 8,9 mio. kr. i 2018, 8,6 mio. kr. i 2019, 11,2 mio. kr. i 2020 og 11,6 mio. kr. i
2021 (2018-pl), jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet,
Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af no-
vember 2017. Formålet med indsatsen er at forbedre forholdene for børn og unge med handicap
og deres forældre på to områder; forsøg i kommuner med én koordinerende sagsbehandler og
pulje til frivillige og private organisationers bidrag til forebyggelse af seksuelle overgreb.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... - - 8,9 8,7 11,3 11,7 -

10. Ansøgningspulje til afprøvning
af modeller for én koordineren-
de sagsbehandler til børn og un-
ge med handicap

 Udgift ................................................... - - - 8,1 11,1 11,1 -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - - 8,1 11,1 11,1 -

11. Kortlægning og evaluering i for-
bindelse med afprøvning af mo-
deller for én koordinerende

 sagsbehandler
 Udgift ................................................... - - 0,5 0,6 0,2 0,6 -

22. Andre ordinære driftsomkostninger - - 0,5 0,6 0,2 0,6 -

20. Ansøgningspulje om forebyggel-
se af seksuelle overgreb over for
børn og unge med handicap
Udgift ................................................... - - 8,4 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - 8,4 - - - -

10. Ansøgningspulje til afprøvning af modeller for én koordinerende sagsbehandler til børn
og unge med handicap

I forbindelse med ændringsforslagene er der afsat 8,0 mio. kr. i 2019, 11,0 mio. kr. i 2020
og 11,0 mio. kr. i 2021 (2018-pl) til en ansøgningspulje med det formål, at en række kommuner
kan afprøve og høste erfaringer med én koordinerende sagsbehandler til familier til børn med
handicap, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det
Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november
2017 (Projekt-id 2018-4-a). Ansøgningspuljen, der omfatter bevillingerne afsat i 2019-2021, ud-

Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn på § 15.64.55.10. Ansøgningspulje til
afprøvning af modeller for én koordinerende sagsbehandler til børn og
unge med handicap og § 15.64.55.20. Ansøgningspulje om forebyggelse
af seksuelle overgreb over for børn og unge med handicap.

BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales på § 15.64.55.20. Ansøgningspulje om fore-
byggelse af seksuelle overgreb over for børn og unge med handicap.
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møntes én gang i 2019. Ansøgningspuljens ansøgerkreds er alle landets kommuner. Kommunerne
kan indgå i samarbejde med regioner. Ansøgningspuljens målgruppe er børn og unge med bety-
delig og varig nedsat funktionsevne, som har behov for tværgående og sammensatte indsatser.

11. Kortlægning og evaluering i forbindelse med afprøvning af modeller for én koordine-
rende sagsbehandler

I forbindelse med ændringsforslagene er der afsat 0,5 mio. kr. i 2018, 0,6 mio. kr. i 2019,
0,2 mio. kr. i 2020 og 0,6 mio. kr. i 2021 (2018-pl) med det formål at kortlægge modeller for
én koordinerende sagsbehandler og evaluere de kommunale forsøg, som gennemføres med støtte
fra puljen, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det
Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november
2017 (Projekt-id 2018 4-a). Initiativet udmøntes via udbud.

20. Ansøgningspulje om forebyggelse af seksuelle overgreb over for børn og unge med
handicap

I forbindelse med ændringsforslagene er der afsat 8,4 mio. kr. i 2018 (2018-pl) til en ansøg-
ningspulje med det formål at forebygge seksuelle overgreb mod børn og unge med handicap.
Initiativet skal bidrage til at styrke børn og unges grænsesætning og konflikthåndtering for der-
med at forebygge seksuelle overgreb, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk
Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af sats-
puljen for 2018 af november 2017. Ansøgningspuljens ansøgerkreds er frivillige og private or-
ganisationer samt interesseorganisationer. Ansøgningspuljens målgruppe er primært børn og unge
med kognitive handicap, herunder ADHD og autisme, som er særligt udsatte for overgreb, ek-
sempelvis fordi de har udfordringer med at aflæse og kommunikere med andre.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15.64.57. Mobilityinstruktører (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)
Kontoen er oprettet på finansloven for 2019, idet bevillingen er overført fra § 15.14.11.40.

Mobilityinstruktører.

Særlige bevillingsbestemmelser

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

10. Mobilityinstruktører
Udgift ................................................... 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 0,2 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
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Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2018

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,6
I alt .................................................................................................................................. 0,6

10. Mobilityinstruktører
Der er afsat en permanent bevilling på 0,4 mio. kr. til Københavns Kommunes undervis-

ningsudgifter i forbindelse med uddannelse af mobilityinstruktører, der skal understøtte blinde-
og svagtseendes livsførelse. Uddannelsen svarer til 4/6 årsværk over ca. 12 måneder. Af midlerne
kan der gennemføres evaluering af initiativet.

15.64.59. Merudgifter til forsørgelse i hjemmet af børn med nedsat fysisk eller
psykisk funktionsevne (tekstanm. 114) (Lovbunden)

På finansloven for 2019 er § 15.44.05. Merudgifter til forsørgelse i hjemmet af børn med
nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne overført til denne konto.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... 812,5 734,4 861,0 834,0 834,0 834,0 834,0

10. Merudgifter til forsørgelse i
hjemmet af børn under 18 år
med nedsat fysisk eller psykisk

 funktionsevne
Udgift ................................................... 293,6 243,8 308,6 285,0 285,0 285,0 285,0
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 293,6 243,8 308,6 285,0 285,0 285,0 285,0

20. Tabt arbejdsfortjeneste
Udgift ................................................... 518,9 490,6 552,4 549,0 549,0 549,0 549,0
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 518,9 490,6 552,4 549,0 549,0 549,0 549,0

10. Merudgifter til forsørgelse i hjemmet af børn under 18 år med nedsat fysisk eller psy-
kisk funktionsevne

Bevillingen omfatter tilskud efter § 41 i lov om social service (merudgiftsydelse), jf. LBK
nr. 102 af 29. januar 2018 som ændret ved lov nr. 221 af 20. marts 2018. Efter § 41 i lov om
social service har personer, der i hjemmet forsørger et barn under 18 år med betydelig og varigt
nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse, ret til
at få dækket de nødvendige merudgifter ved forsørgelsen, der er en følge af den nedsatte funk-
tionsevne. Hjælpen ydes uafhængigt af familiens økonomiske forhold. Hjælpen er begrænset til
merudgifter ved forsørgelsen, således at udgifter til behandling, hjælpemidler mv. normalt falder
uden for bestemmelsen. Det er en betingelse for ydelsen af hjælp, at merudgiften overstiger 4.848
kr. om året (2018-pl). Staten refunderer 50 pct. af kommunernes udgifter.
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Aktivitetsoversigt

Bemærkninger: Udgifterne er opgjort pba. kommunernes refusionsanmodninger, korrigeret for periodeforskydninger
mellem statsregnskabet og kommunernes udgifter i kalenderåret.

20. Tabt arbejdsfortjeneste
Bevillingen omfatter tilskud til dækning af tabt arbejdsfortjeneste efter § 42 i lov om social

Service, jf. LBK nr. 102 af 29. januar 2018 som ændret ved lov nr. 221 af 20. marts 2018. I
forbindelse med at forældre passer et barn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i eget
hjem, kan der efter § 42 i lov om social service ydes erstatning for tabt arbejdsfortjeneste inklu-
sive feriepenge. Staten refunderer 50 pct. af kommunernes udgifter.

Efter d. 1. januar 2003 er der merudgifter på kontoen som følge af lovændringer vedrørende
tabt arbejdsfortjeneste (pensionsordninger, ATP mv.). Der er fra satspuljen i 2002 (lov nr. 1066
af 17. december 2002 om ændring af lov om social service, lov om aktiv socialpolitik, pen-
sionsbeskatningsloven, lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og lov om en arbejdsmarkeds-
fond) overført 23,7 mio. kr. i 2003 og 36,1 mio. kr. i de følgende år (2002-pl), og fra satspuljen
i 2003 er der overført 3,1 mio. kr. i 2003 og 6,7 mio. kr. i de følgende år (2003-pl) til finansiering
af lovændringen.

Bevillingen er forhøjet med 4,0 mio. kr. i 2008, 18,1 mio. kr. i 2009 og 20,5 mio. kr. i 2010
og
frem til finansiering af merudgifter til tabt arbejdsfortjeneste som følge af lov nr. 549 af 17. juni
2008 om træningstilbud til børn og unge med betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funk-
tionsevne.

Pr. 1. januar 2011 blev der indført et loft for kompensationen for tabt arbejdsfortjeneste efter
§ 42 i lov om social service, jf. Aftale om genopretning af dansk økonomi mellem den daværende
VK-regering og Dansk Folkeparti af maj 2010.

Bevillingen er forhøjet til finansiering af merudgifter som følge af en forhøjelse af loftet over
tabt arbejdsfortjeneste efter § 42 i lov om social service, jf. lov nr. 286 af 28. marts 2012 om
ændring af lov om social service. Kontoen er i den forbindelse hævet med 145,4 mio. kr. i 2016,
153,5 mio. kr. i 2017, 160,2 mio. kr. i 2018 og 166,9 mio. kr. i 2019 (2016-pl).
Bevillingen er forhøjet med 2,2 mio. kr. årligt som led i Aftale mellem den daværende SRSF-
regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om ud-
møntning af satspuljen for 2012 til regulering og kompensation vedrørende forbedring af regel-
sættet for anbragte børn med funktionsnedsættelse.

Bevillingen er forhøjet med 3,7 mio. kr. årligt fra 2018 og frem (2018-pl) til finansiering af
merudgifter som følge af lov nr. 660 af den 8. juni 2017, jf. Aftale mellem regeringen (V), So-
cialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socia-
listisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af no-
vember 2016.

Aktivitetsoversigt

Bemærkninger: Udgifterne er opgjort pba. kommunernes refusionsanmodninger, korrigeret for periodeforskydninger
mellem statsregnskabet og kommunernes udgifter i kalenderåret.

Mio. kr. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

IV. Ressourcer
Offentlige udgifter
i alt. ................................. 734 638 581 531 571 571 571 571 571
Statens andel. .................. 367 319 291 265 285 285 285 285 285

Mio. kr. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

IV. Ressourcer
Offentlige udgifter
i alt. ................................. 1.0749 1.067 1.064 1.103 1.097 1.098 1.098
Statens andel. .................. 539 533 532 551 549 549 549

http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=197036


§ 15.64.60. 161

15.64.60. Merudgifter for personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller
psykisk funktionsevne (tekstanm. 114) (Lovbunden)

På finansloven for 2019 er § 15.45.01. Merudgifter for personer med betydeligt og varigt
nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne overført til denne konto.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... 114,6 86,5 127,0 80,0 80,0 80,0 80,0

10. Merudgifter for personer med
betydeligt og varigt nedsat fy-
sisk eller psykisk funktionsevne
Udgift ................................................... 114,6 86,5 127,0 80,0 80,0 80,0 80,0
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 114,6 86,5 127,0 80,0 80,0 80,0 80,0

10. Merudgifter for personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funk-
tionsevne

Efter § 100 i lov om social service, jf. LBK nr. 1270 af 24. oktober 2016 med senere æn-
dringer, kan der ydes hjælp til dækning af de nødvendige merudgifter ved forsørgelse til personer
med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, hvor merudgiften er en følge
af den nedsatte funktionsevne.

Bevillingen er nedsat med 31,3 mio. kr. i 2014, 33,0 mio. kr. i 2015 og 34,6 mio. kr. i 2016
(2013-pl) som følge af, at udmålingen af merudgiftsydelsen ændres, jf. Aftale mellem den da-
værende SRSF-regering og Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform
af førtidspension og fleksjob af 30. juni 2012 med virkning fra d. 1. januar 2013, jf. lov nr. 1380
af 23. december 2012 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv so-
cialpolitik, lov om social pension og forskellige andre love.

Bevillingen er forhøjet med 1,5 mio. kr. i 2018 og 3,0 mio. kr. årligt fra 2019 og frem
(2017-pl) til finansiering af merudgifter som følge af lov nr. 660 af den 8. juni 2017, jf. Aftale
mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det
Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af sat-
spuljen for 2017 af november 2016.

Staten refunderer efter § 177 i lov om social service 50 pct. af kommunernes udgifter til til-
skud til handicapbetingede merudgifter. Tilskuddet til handicapbetingede merudgifter udgør i
2018 et standardbeløb på 1.000 kr. pr. måned, hvis de sandsynliggjorte merudgifter er i intervallet
534 kr. - 1.500 kr. om måneden, og et standardbeløb på 2.000 kr. pr. måned, hvis de sandsyn-
liggjorte merudgifter er i intervallet 1.501 kr. - 2.500 kr. om måneden. Hvis borgeren kan doku-
mentere merudgifter på 2.501 kr. pr. måned eller derover, ydes tilskuddet med et beløb svarende
til de faktiske merudgifter.

Aktivitetsoversigt

Bemærkninger: Danmarks Statistik er kilde til statistik for antal modtagere af ydelsen frem til 2014. Antal modtagere for
2015 og frem er et skøn.

Mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

IV. Ressourcer
Offentlige udgifter
i alt. ................................. 218 222 228 243 180 160 160 160 160 160
Statens andel. .................. 109 111 114 121 90 80 80 80 80 80

http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183958
http://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=144932
http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=191836
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15.64.63. Udlodning af spillehalsmidler gennem Danske Handicaporganisationer
(tekstanm. 101 og 111) (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019, idet bevillingen er overført fra § 15.75.54.10.
Udlodning gennem Danske Handicaporganisationer.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... - - 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6

10. Udlodning gennem Danske Han-
 dicaporganisationer

Udgift ................................................... - - 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6

10. Udlodning gennem Danske Handicaporganisationer
Kontoen er oprettet med 3,6 mio. kr. i 2018 og frem (2018-pl) til en pulje til lokale foreninger

inden for handicapområdet, jf. Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti,
Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Aftale om fordeling af spillehalsmidlerne af no-
vember 2017. De ansøgte midler skal bruges til lokale formål. Puljen administreres af Danske
Handicaporganisationer.

15.64.65. Transportordning for blinde og svagsynede (Reservationsbev.)
På finansloven for 2019 er § 15.75.79. Transportordning for blinde og svagsynede overført

til denne konto.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... - - - - - - -

10. Transportordning for blinde og
 svagsynede

Udgift ................................................... - - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - - - - -

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres

Beskrivelse

BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 2 pct. af bevillingerne under §
15.64.63. Udlodning af spillehalsmidler gennem Danske Handicapor-
ganisationer til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration
af projekterne mv., heraf højest 2/3 lønsum, dog maksimalt svarende
den faktiske udgift. Beløbet overføres til § 15.11.30. Socialstyrelsen.
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Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2018

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 10,0
I alt .................................................................................................................................. 10,0

10. Transportordning for blinde og svagsynede
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15.64.66. Det Centrale Handicapråd (Driftsbev.)
På finansloven for 2019 er § 15.11.24. Det Centrale Handicapråd overført til denne konto.

1. Budgetoversigt 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Nettoudgiftsbevilling ................................... 5,4 5,5 5,6 6,7 5,7 5,7 5,6

Indtægt ......................................................... 0,4 1,1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Udgift ........................................................... 5,8 6,6 5,9 7,0 6,0 6,0 5,9

Årets resultat ............................................... 0,0 0,1 -  - - - -

10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 5,7 6,6 5,9 7,0 6,0 6,0 5,9
Indtægt .................................................. 0,3 1,1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

97. Andre tilskudsfinansierede akti-
 viteter

Udgift .................................................... 0,1 - - - - - -
Indtægt .................................................. 0,1 - - - - - -
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3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur
15.64.66. Det Centrale Handicapråd, CVR-nr. 33257961.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Oprettelsen af § 15.64.66. Det Centrale Handicapråd følger 2010/1 BF 15 Forslag til folke-
tingsbeslutning om fremme, beskyttelse og overvågning af gennemførelsen af FN's konvention
om rettigheder for personer med handicap fremsat af den daværende socialminister d. 4. november
2010. Af beslutningsforslaget følger nedlæggelsen af § 15.64.04. Center for Ligebehandling af
Handicappede samt oprettelsen af et nyt sekretariat for Det Centrale Handicapråd.

Det Centrale Handicapråd er uafhængigt og drives med midler bevilget af satspuljen.
Det Centrale Handicapråd skal rådgive regering og Folketing i spørgsmål af mere generel

karakter, der har betydning for vilkårene i samfundet for personer med handicap. Handicaprådet
kan selv tage initiativ til og fremsætte forslag til ændringer, der falder inden for rådets rammer.
Det Centrale Handicapråds forslag gives til vedkommende centrale offentlige myndighed.

Det påhviler bl.a. Det Centrale Handicapråd:
1) at drøfte og vurdere udviklingen i samfundet for personer med handicap på baggrund af FN's

Konvention om rettigheder for personer med handicap,
2) at arbejde for en bred inklusion i samfundet, herunder tilgængelighed, således at mennesker

med handicap bliver en del af samfundet på lige fod med andre og sikres størst mulig frihed
til selv at bestemme og tage ansvar,

3) at formidle information med henblik på at bekæmpe stereotyper, fordomme og skadelig
praksis i forhold til personer med handicap og at fremme bevidstheden om evner hos og
bidrag fra personer med handicap.

Det Centrale Handicapråd kan inddrage erfaringer fra arbejdet i de kommunale handicapråd i dets
arbejde.

Det Centrale Handicapråd kan ikke tage konkrete klagesager op til behandling.
Det Centrale Handicapråd bistås af et selvstændigt sekretariat.
De nærmere regler for rådets virke er fastlagt i BEK nr. 1249 af 13. november 2017 med

senere ændringer om retssikkerhed og administration på det sociale område.
Det Centrale Handicapråd er en statsinstitution. Kontoen omfatter udgifter til rådet, sekreta-

riatet og aktiviteter.
Yderligere oplysninger om Det Centrale Handicapråd kan findes på hjemmesiden

www.dch.dk.

5. Opgaver og mål
 Opgaver Mål

Rådsarbejde, herunder projekter - Drøftelse og vurdering af udviklingen i
samfundet
- Arbejde for inklusion i samfundet
- Informationsarbejde om handicap

http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=194643
http://www.dch.dk
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6. Specifikation af udgifter pr. opgave

7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3

Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Indtægter i alt .............................................. 0,4 1,1 0,3  0,3 0,3 0,3 0,3
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... 0,1 - -  - - - -
6. Øvrige indtægter .................................... 0,3 1,1 0,3  0,3 0,3 0,3 0,3

8. Personale
 R R B F BO1 BO2 BO3

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Personale i alt (årsværk) ............................ 6 6 7  8 8 8 8
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 3,2 3,8 4,1  4,8 4,1 4,1 4,1

Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 3,2 3,8 4,1  4,8 4,1 4,1 4,1

9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3

Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Reguleret egenkapital ................................. - - 0,1 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 3,0 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 3,1 - - - -

Samlet gæld ultimo ..................................... - - - - - - -

Låneramme .................................................. - - 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - - - - - -

10. Almindelig virksomhed
Det Centrale Handicapråd og dets sekretariat finansieres af satspuljemidler.
Der er afsat 3,8 mio. kr. i 2011 fra § 15.64.04. Center for Ligebehandling af Handicappede

og 1,2 mio. kr. årligt i 2012 og frem (2011-pl), jf. Aftale mellem den daværende VK-regering,
Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal
Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2011 af oktober 2010 (Pro-
jekt-id 2011-35-c, Projekt-id 2011-35-e).

Kontoen er forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2019 som følge af medfinansiering af Bedre Balance
II.

Mio. kr.
R

2016
R

2017
B

2018
F

2019
BO1
2020

BO2
2021

BO3
2022

Udgift i alt .............................................. 5,8 5,8 5,9 7,0 6,0 6,0 5,9

0. Generelle fællesomkostninger ............ 0,9 1,1 1,1 3,4 2,4 2,4 2,3
1. Rådsarbejde, herunder projekter ........ 4,9 4,7 4,8 3,6 3,6 3,6 3,6
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97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
Det Centrale Handicapråd kan udføre andre tilskudsfinansierede aktiviteter efter de gældende

regler herom. Handicaprådet kan modtage midler fra fonde til finansiering af aktiviteter i for-
længelse af den almindelige virksomhed.

| 15.64.70. Ordbog over dansk tegnsprog (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 0,8 mio. kr. i 2019 (2019-pl),
| jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre
| og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... - - - 0,8 - - -

10. Ordbog over dansk tegnsprog
Udgift ................................................... - - - 0,8 - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - - 0,8 - - -

| 10. Ordbog over dansk tegnsprog
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 0,8 mio. kr. i 2019 (2019-pl),
| jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre
| og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018 til Køben-
| havns Professionshøjskoles fortsatte drift, vedligeholdelse og udvikling af Ordbog over Dansk
| Tegnsprog.

15.64.73. Driftsstøtte til organisationer mv. vedr. borgere med handicap (tekstanm.
111) (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019, idet der er overført bevilling fra § 15.11.62.40.
Egmont Højskolen, § 15.64.50.19. Dansk Blindesamfund, § 15.64.50.25. Synscenter Refsnæs, §
15.75.73.55. Sjældne diagnoser, § 15.75.73.67. TV-Glad, § 15.75.73.69. Danske Døves Lands-
forbund og § 15.75.73.83. Foreningen Danske Døvblinde.

Særlige bevillingsbestemmelser

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Udgiftsbevilling ........................................... 13,4 12,9 13,0 13,2 13,2 13,1 13,0
10. Sjældne diagnoser

Udgift ................................................... 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

15. TV-Glad
Udgift ................................................... 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
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20. Danske Døves Landsforbund
Udgift ................................................... 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

25. Foreningen Danske Døvblinde
Udgift ................................................... 1,6 1,6 1,6 1,7 1,7 1,6 1,6
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 1,6 1,6 1,6 1,7 1,7 1,6 1,6

30. Dansk Blindesamfund
Udgift ................................................... 4,7 4,5 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 4,7 4,5 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6

35. Synscenter Refsnæs
Udgift ................................................... 0,4 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 0,4 - - - - - -

40. Egtmont Højskolen
Udgift ................................................... 1,8 1,8 1,8 1,9 1,9 1,9 1,8
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 1,8 1,8 1,8 1,9 1,9 1,9 1,8

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2018

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... -
I alt .................................................................................................................................. -

10. Sjældne diagnoser
Kontoen er oprettet på finansloven for 2019, idet bevillingen er overført fra § 15.75.73.55.

Sjældne diagnoser.
Kontoen er oprettet med 0,3 mio. kr. årligt fra 2016 og frem (2016-pl) i varigt driftstilskud

til videreførelse af Sjældne Diagnosers projekt "Sjældne-netværket", jf. Aftale mellem regeringen
(V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre,
Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af
oktober 2015 (Projekt-id 2016-37-c).

Sjældne-Netværket er et tilbud til de borgere, der har sjældne sygdomme og handicap tæt inde
på livet og ikke har en relevant forening at henvende sig til. Både patienter og pårørende kan blive
medlemmer af netværket.

15. TV-Glad
Kontoen er oprettet på finansloven for 2019, idet bevillingen er overført fra § 15.75.73.67.

TV-Glad.
Der er afsat 3,2 mio. kr. årligt fra 2011 og frem (2010-pl) i varigt driftstilskud til TV-Glad,

jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk
Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af
satspuljen for 2010 af oktober 2009 (Projekt-id 2010-47-b).

TV-Glad har til formål at styrke udviklingshæmmedes og handicappedes arbejds-, uddannel-
ses- og ytringsmuligheder samt deres demokratiske indflydelse. Dette opnås bl.a. ved at uddanne
og ansætte udviklingshæmmede og personer med funktionsnedsættelse i forbindelse med TV-
Glads programproduktion.
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20. Danske Døves Landsforbund
Kontoen er oprettet på finansloven for 2019, idet bevillingen er overført fra § 15.75.73.69.

Danske Døves Landsforbund.
Der er afsat 1,1 mio. kr. årligt fra 2011 og frem (2010-pl) i varigt driftstilskud til Danske

Døves Landsforbund, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk
Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokra-
terne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 (Projekt-id 2010-47-b).

Danske Døves Landsforbund har til formål at fremme tegnsprogstalendes (døve og andre
hørehandicappede) interesser på ethvert område, før, i og efter skolealderen, på uddannelsesom-
rådet, erhvervsmæssigt, socialt og kulturelt.

25. Foreningen Danske Døvblinde
Kontoen er oprettet på finansloven for 2019, idet bevillingen er overført fra § 15.75.73.83.

Foreningen Danske Døvblinde.
Der er afsat 1,6 mio. kr. årligt fra 2013 og frem (2013-pl) i permanent driftsstøtte til For-

eningen Danske Døvblinde, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk
Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for
2013 af november 2012 (2013-43-a).

Foreningen Danske Døvblinde har til formål at bryde døvblindes isolation på alle livsområ-
der, herunder at døvblinde får samme muligheder som andre for at deltage i samfundslivet.

30. Dansk Blindesamfund
Kontoen er oprettet på finansloven for 2019, idet bevillingen er overført fra § 15.64.50.19.

Dansk Blindesamfund.
Der er afsat 4,0 mio. kr. i 2006-2007 (2006-pl) som tilskud til Dansk Blindesamfunds kon-

sulentordning, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folke-
parti, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntning af satspuljen for 2006 af
november 2005 (Projekt-id 2006-116).

Kontoen er forhøjet med 4,0 mio. kr. i 2008 og frem (2008-pl) som tilskud til Dansk Blin-
desamfunds konsulentordning, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet,
Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om udmøntning
af satspuljen for 2008 af marts 2008 (Projekt-id 2008-85).

Konsulentordningen er et landsdækkende tilbud til synshandicappede. Formålet med konsu-
lentordningen er at blindekonsulenterne varetager de opgaver, som de amtslige blindekonsulenter
tidligere varetog. Disse inkluderer bl.a. at besøge nysynshandicappede, at skabe kontakt til myn-
dighederne omkring bevilling af hjælpemidler, undervisning mv., samt omsorgsarbejde.

35. Synscenter Refsnæs
Kontoen er oprettet på finansloven for 2019, idet bevillingen er overført fra § 15.64.50.25.

Synscenter Refsnæs
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

40. Egtmont Højskolen
Kontoen er oprettet på finansloven for 2019, idet der er overført bevilling fra § 15.11.62.40.

Egmont Højskolen.
Der ydes tilskud til Egmont Højskolen svarende til 1,8 mio. kr. årligt til dækning af højsko-

lens udgifter til pleje af handicappede elever.
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Udsatte voksne og civilsamfund

15.71. Civilsamfund

Aktivitetsområdet omfatter bevillinger vedrørende civilsamfund og frivilligt arbejde.

15.71.01. National civilsamfundsstrategi (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)
På finansloven for 2019 er § 15.75.09. National civilsamfundsstrategi overført til denne

konto.
Der er afsat 25,1 mio. kr. i 2011, 20,0 mio. kr. i 2012, 27,5 mio. kr. i 2013 og 27,4 mio. kr.

i 2014 til en National civilsamfundsstrategi, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, So-
cialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal
Alliance om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009. Formålet med indsatsen er at
styrke inddragelse af civilsamfundet og frivillige organisationer i det sociale arbejde med henblik
på at forbedre vilkårene for vanskeligt stillede samt socialt udsatte enkeltpersoner og familier.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... -0,3 -0,5 - - - - -

10. Innovation og udvikling i den
 sociale indsats

Udgift ................................................... -0,3 -0,2 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... -0,3 -0,2 - - - - -

20. Aktivt medborgerskab og frivil-
 lighedskultur

Udgift ................................................... 0,0 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 0,0 - - - - - -

30. Frivillige organisationers virke
Udgift ................................................... 0,0 -0,3 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 0,0 -0,3 - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2018

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,8
I alt .................................................................................................................................. 0,8

Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.



170 § 15.71.01.10.

10. Innovation og udvikling i den sociale indsats
Der etableres en pulje til pilotprojekter, herunder understøttelse af et aktivt ældreliv, som de

frivillige organisationer kan søge midler fra. Der afsættes i alt 69,8 mio. kr. over perioden
2011-2014.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20. Aktivt medborgerskab og frivillighedskultur
Der iværksættes en række initiativer i regi af det europæiske år for frivilligt arbejde til

fremme af aktivt medborgerskab i 2011. Der afsættes i alt 10,2 mio. kr. over perioden 2011-2014.
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

30. Frivillige organisationers virke
Der etableres en pulje til styrkelse af de frivillige organisationers virke. Initiativet skal styrke

de frivillige organisationers virke, herunder bl.a. fremme udviklingen af organisationernes kapa-
citet og evner til at indgå i et samarbejde. Der afsættes i alt 18,1 mio. kr. over en fireårig periode
fordelt med 6,5 mio. kr. i 2011, 3,7 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 og 4,2 mio. kr. i 2014. Som
led i udmøntningen af initiativet er der heraf overført i alt 6,6 mio. kr. til § 15.13.04.30. Ud-
møntning af delinitiativer i National civilsamfundsstrategi fordelt med 2,2 mio. kr. årligt i perio-
den 2012-2014. Midlerne er afsat til følgende delinitiativer:
1) Målrettet kompetenceudvikling i1 frivillige organisationer, og
2) Udvikling af foreningsdatabase over frivillige foreninger.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15.71.03. Etablering og grundfinansiering af frivilligcentre (tekstanm. 111) (Re-
servationsbev.)

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019, idet der er overført 22,7 mio. kr. i 2019, 23,4
mio. kr. i 2020, 25,3 mio. kr. i 2021 og 20,6 mio. kr. i 2022 (2018-pl) fra § 15.13.28.90. Pulje
til etablering og grundfinansiering af frivilligcentre.

Frivilligcentrene har til formål at gøre det lettere for den enkelte borger at engagere sig i
frivilligt socialt arbejde og styrke samspillet mellem kommuner og frivillige foreninger på det
sociale område

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... 21,7 24,1 24,2 22,9 23,6 25,6 20,8

10. Ansøgningspulje til grundfinan-
siering af etablerede frivilligcen-

 tre
Udgift ................................................... 21,7 21,6 22,4 22,9 23,6 23,7 18,9
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,7 0,6 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 21,0 20,9 22,4 22,9 23,6 23,7 18,9

Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
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20. Ansøgningspulje til etablering af
 nye frivilligcentre

Udgift ................................................... - 2,6 1,8 - - 1,9 1,9
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - 0,1 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - 2,5 1,8 - - 1,9 1,9

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2018

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 2,5
I alt .................................................................................................................................. 2,5

10. Ansøgningspulje til grundfinansiering af etablerede frivilligcentre
Kontoen er oprettet på finansloven for 2019, idet der er overført 22,7 mio. kr. i 2019, 23,4

mio. kr. i 2020 og 2021 og 18,7 mio. kr. i 2022 (2018-pl) fra § 15.13.28.90. Pulje til etablering
og grundfinansiering af frivilligcentre.

Midlerne anvendes til medfinansiering af driften af eksisterende frivilligcentre. Frivilligcen-
trene har bl.a. til formål at gøre det lettere for den enkelte borger at engagere sig i frivilligt socialt
arbejde og styrke samspillet mellem kommuner og frivillige foreninger på det sociale område.
Bevillingen er permanentgjort, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokra-
terne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og kri-
stendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 (Projekt-id 2010-40).
Bevillingen er forhøjet i årene 2018-2021 med det formål at fastholde frivilligcentrenes nuvæ-
rende aktivitetsniveau, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alter-
nativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018
af november 2017 (Projekt-id 2018-3-d).

Ansøgerkredsen til grundfinansiering er frivilligcentre, der er etableret som enten en selv-
ejende institution eller frivillig forening. I udmøntningen af ansøgningspuljen stilles der krav om,
at frivilligcentret

1) har vedtægter, som danner grundlag for en bredt sammensat bestyrelse med repræsentanter
for forskellige brancher, sektorer og med forskellige kompetencer og erfaringer,

2) har en overordnet strategi eller forandringsteori for frivilligcentret med mål og opfølgning
herpå og

3) har en kommunal medfinansiering på minimum 50 pct.

20. Ansøgningspulje til etablering af nye frivilligcentre
Kontoen er oprettet på finansloven for 2019, idet der er overført 1,9 mio. kr. årligt fra 2021

og frem (2018-pl) fra § 15.13.28.90. Pulje til etablering og grundfinansiering af frivilligcentre.
Bevillingen er midlertidigt forhøjet i årene 2018-2021 med det formål at understøtte, at der

på sigt er frivilligcentre i alle landets kommuner, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet,
Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning
af satspuljen for 2018 af november 2017 (Projekt-id 2018-3-d). Det forventes, at der gives tilsagn
om etableringsstøtte til to nye frivilligcentre i 2018 som følge af eksisterende bevilling samt to
nye frivilligcentre i 2021 som følge af forhøjelsen af bevillingen. Forhøjelsen er en del af Strategi
for et stærkere civilsamfund og skal ses i sammenhæng med § 15.71.06. Strategi for et stærkere
civilsamfund.

Ansøgerkredsen for puljen til etablering af nye frivilligcentre er kommuner, frivillige for-
eninger og selvejende institutioner samt enkeltpersoner. Ansøgningspuljen udmøntes for en to-
årig projektperiode, og der stilles krav om, at aktiviteterne vil lede frem til, at det nyetablerede
center efterfølgende kan kvalificere sig til grundfinansiering. Der stilles endvidere krav til kom-
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munal medfinansiering på 190.000 kr. i det første etableringsår og på 270.000 kr. i det andet
etableringsår. Det forventes, at der kan etableres to nye frivilligcentre i perioden 2017-2018.

15.71.04. Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)
Kontoen er oprettet på finansloven for 2019, idet der er overført 0,8 mio. kr. årligt fra 2019

og frem fra § 15.13.28.90. Pulje til etablering og grundfinansiering af frivilligcentre, samt bevil-
ling fra § 15.13.28.92. Frivilligjob.dk og § 15.75.47.50. Frivillig Fredag.

Frivillighed og Selvhjælp Danmark (FriSe) er en landsdækkende medlemsorganisation for
lokale frivilligcentre og selvhjælpsorganisationer. FriSe har til formål at understøtte og udvikle
frivilligcentrenes kvalitet og kapacitet.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... 0,8 0,8 1,6 1,9 1,8 1,8 1,3

10. Frivilligjob.dk
Udgift ................................................... - - 0,8 0,6 0,5 0,5 0,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - 0,1 - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - 0,8 0,5 0,5 0,5 0,5

20. Frivillig Fredag
 Udgift ................................................... - - - 0,5 0,5 0,5 -

46. Tilskud til anden virksomhed og
  investeringstilskud ......................... - - - 0,5 0,5 0,5 -

30. Konsulentbistand til frivilligcen-
 tre

Udgift ................................................... 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,0 0,0 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

10. Frivilligjob.dk
Kontoen er oprettet på finansloven for 2019, idet bevillingen er overført fra § 15.13.28.92.

Frivilligjob.dk.
Der er afsat 0,3 mio. kr. i 2018 og 0,1 mio. kr. i 2019 (2018-pl) til forankringsstøtte til job-

portalen Frivilligjob.dk, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Al-
ternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018
af november 2017 (Projekt-id 2018-3). Frivilligjob.dk er en jobportal, hvor frivillige, frivillige
foreninger, organisationer og virksomheder, kommuner mv. kan søge efter frivillige og frivillige
jobs. Initiativet er en del af Strategi for et stærkere civilsamfund og skal ses i sammenhæng med
§ 15.71.06. Strategi for et stærkere civilsamfund.

Der er overført 0,5 mio. kr. i 2018 og frem fra § 15.71.53. Center for frivilligt socialt arbejde
til videreførelse af en frivilligjob-base i forbindelse med nedlæggelsen af Projekt Frivillig.

Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
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20. Frivillig Fredag
Kontoen er oprettet på finansloven for 2019, idet bevillingen er overført fra § 15.75.47.50.

Frivillig Fredag.
Der er afsat 0,5 mio. kr. årligt i årene 2019-2021 (2018-pl) med det formål at videreføre den

nationale frivilligdag, Frivillig Fredag, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk
Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af sats-
puljen for 2018 af november 2017 (Projekt-id 2018-3-d). Initiativet udmøntes til Frivilligcentre
& Selvhjælp Danmark og skal sikre, at begivenheden bliver tættere knyttet til den lokale frivil-
lighed, herunder frivilligcentrene. Initiativet er en del af Strategi for et stærkere civilsamfund
og skal ses i sammenhæng med § 15.71.05. Strategi for et stærkere civilsamfund.

30. Konsulentbistand til frivilligcentre
Kontoen er oprettet på finansloven for 2019, idet der er overført 0,8 mio. kr. årligt fra 2019

og frem fra § 15.13.28.90. Pulje til etablering og grundfinansiering af frivilligcentre.
Kontoen er oprettet med 0,8 mio. kr. med permanent bevilling til støtte til konsulentbistand

til frivilligcentrene, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk
Folkeparti, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Liberal Alliance om udmøntning af
satspuljen for 2010 af oktober 2009 (Projekt-id 2010-40).

15.71.05. Frivilligt arbejde inden for det sociale felt (tekstanm. 111) (Reservations-
bev.)

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019, idet bevillingen er overført fra § 15.13.28.30.
Uddannelse, kurser mv. for frivillige inden for det sociale felt, § 15.13.28.40. Udviklingsprojekter
på det frivillige sociale område, § 15.13.28.50. Udvikling af lokale frivilligcentre, § 15.13.28.61.
Ansøgningspulje til partnerskaber med fokus på udsatte gruppers inklusion og deltagelse, §
15.13.28.62. Evaluering af Partnerskaber med fokus på udsatte gruppers inklusion og deltagelse,
§ 15.13.28.63. Ansøgningspulje om deltagelse i peer-to-peer fællesskaber for udsatte borgere, §
15.13.28.70. Etablering af en frivillig gældsrådgiver og § 15.13.28.91. Undersøgelse af frivillig-
centre.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Udgiftsbevilling ........................................... 46,1 7,9 0,3 - - - -
30. Uddannelse, kurser mv. for fri-

villige inden for det sociale felt
Udgift ................................................... 7,7 7,9 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,2 0,2 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 7,5 7,6 - - - - -

50. Udvikling af lokale frivilligcen-
 tre

Udgift ................................................... -0,2 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... -0,2 - - - - - -

Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
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62. Evaluering af Partnerskaber med
fokus på udsatte gruppers inklu-
sion og deltagelse
Udgift ................................................... 0,2 0,2 0,3 - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - 0,3 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 0,2 0,2 - - - - -

63. Ansøgningspulje om deltagelse i
peer-to-peer fællesskaber for ud-

 satte borgere
Udgift ................................................... 14,2 - - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,4 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 13,8 - - - - - -

70. Etablering af en frivillig gælds-
 rådgiver

Udgift ................................................... 24,2 -0,2 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,6 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 23,6 -0,2 - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2018

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 2,1
I alt .................................................................................................................................. 2,1

30. Uddannelse, kurser mv. for frivillige inden for det sociale felt
Kontoen er oprettet på finansloven for 2019, idet bevillingen er overført fra § 15.13.28.30.

Uddannelse, kurser mv. for frivillige inden for det sociale felt.
Ordningen har til formål at støtte opkvalificering og uddannelse af frivillige på det sociale

område, som udfører brugerrettet frivilligt arbejde og/eller støttefunktioner i forhold til dette. Af
midlerne i ordningen afsættes årligt 2,9 mio. kr. (2014-pl) i en ansøgningspulje til støtte af ud-
dannelsesaktiviteter internt i frivillige sociale organisationer. Frivillige sociale organisationer kan
ansøge om støtte til aktiviteter, som opkvalificerer organisationens egne frivillige, og som un-
derstøtter organisationskultur mv. Puljen udmøntes af Børne- og Socialministeriet på baggrund
af faglig sagsbehandling foretaget af Center for Frivilligt Socialt Arbejde efter retningslinjer ud-
stukket af Socialstyrelsen.

Endvidere afsættes der 4,9 mio. kr. (2014-pl) til Center for Frivilligt Socialt Arbejde til faglig
sagsbehandling af ansøgningspuljen samt til gennemførelse af åbne kursus- og netværksaktiviteter
for frivillige sociale organisationer og drift af konsulentbistand i forhold til organisationernes
kompetenceudvikling, generel rådgivning samt kurser, publikationer og netværk til fremme af det
pædagogiske arbejde i frivillige sociale organisationer.

Kontoen er forhøjet med 8,0 mio. kr. årligt (2014-pl) i perioden 2014-2017 til videreførelse
af uddannelsespuljen, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folke-
parti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af
november 2013.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.
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50. Udvikling af lokale frivilligcentre
Kontoen er oprettet på finansloven for 2019, idet bevillingen er overført fra § 15.13.28.50.

Udvikling af lokale frivilligcentre.
Kontoen er oprettet med 15,0 mio. kr. i 2005, 10,0 mio. kr. i 2006-2007 og 14,0 mio. kr. i

2008 (2005-pl) til etablering af en ansøgningsrunde til støtte for etablering og udvikling af lokale
frivilligcentre, jf. Aftale mellem daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,
Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne om udmøntning af sats-
puljen for 2005 af november 2004. For at sikre, at der er kommunal opbakning til det lokale
projekt, er kommunal medfinansiering en forudsætning for projektstøtte. Formålet med puljen er
at bidrage til udvikling af det frivillige engagement og til samspillet mellem kommuner og fri-
villige gennem styrkelse af eksisterende og oprettelse af nye frivilligcentre.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

62. Evaluering af Partnerskaber med fokus på udsatte gruppers inklusion og deltagelse
Kontoen er oprettet på finansloven for 2019, idet bevillingen er overført fra § 15.13.28.62.

Evaluering af Partnerskaber med fokus på udsatte gruppers inklusion og deltagelse.
Kontoen er oprettet med 0,3 mio. kr. i 2016, 0,2 mio. kr. i 2017 og 0,3 mio. kr. i 2018

(2015-pl) til gennemførelse af en evaluering af de projekter, som igangsættes under §
15.13.28.62. Ansøgningspulje til partnerskaber med fokus på udsatte gruppers inklusion og del-
tagelse, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk
Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for
2015 af november 2014. Evalueringen udmøntes via udbud.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

63. Ansøgningspulje om deltagelse i peer-to-peer fællesskaber for udsatte borgere
Kontoen er oprettet på finansloven for 2019, idet bevillingen er overført fra § 15.13.28.63.

Ansøgningspulje om deltagelse i peer-to-peer fællesskaber for udsatte borgere.
Kontoen er oprettet med 14,4 mio. kr. (2015-pl) i 2016 til en ansøgningspulje til peer-to-pe-

er-projekter (bruger til bruger), jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk
Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmønt-
ning af satspuljen for 2015 af november 2014. Puljen har til formål at støtte projekter, som eta-
blerer peer-to-peer-fællesskaber, hvor socialt udsatte borgere modtager støtte og vejledning fra
ligesindede, personer, som enten er eller har været en del af gruppen af socialt udsatte borgere.
Ansøgerkredsen er frivillige foreninger/organisationer og kommuner og de deltagende projekter
skal indgå i samarbejder på tværs af frivillige og kommuner. Af midlerne anvendes 1,0 mio. kr.
til evaluering af puljen samt til udarbejdelse af en håndbog.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

70. Etablering af en frivillig gældsrådgiver
Kontoen er oprettet på finansloven for 2019, idet bevillingen er overført fra § 15.13.28.70.

Etablering af en frivillig gældsrådgiver.
Kontoen er forhøjet med 10,0 mio. kr. årligt (2012-pl) i 2012-2015 med det formål at vide-

reføre og udvide den eksisterende ordning med frivillig gældsrådgivning, jf. Aftale mellem den
daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative
Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011.Kontoen er forhøjet med 20,8
mio. kr. (2016-pl) i 2016 til etablering af en ansøgningspulje til videreførelse af initiativet om
frivillig gældsrådgivning i to år, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk
Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det
Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015. Ansøgerkredsen
er frivillige og private organisationer, der ønsker at etablere nye frivillige gældsrådgivninger eller
videreføre og/eller udvide allerede eksisterende frivillige gældsrådgivninger.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.
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15.71.06. Strategi for et stærkere civilsamfund (tekstanm. 9 og 111) (Reservations-
bev.)

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019, idet der er overført bevilling fra § 15.75.47.10.
Ansøgningspulje om at få flere med i lokale fællesskaber, § 15.75.47.20. Social børs, §
15.75.47.30. Udvikling og implementering af kvalitetsmodel, § 15.75.47.40. Evaluering af im-
plementering for frivilligcentrenes arbejde, § 15.75.47.60. Inklusion i frivillige organisationer og
§ 15.75.47.70. Mere samarbejde mellem frivillige og kommuner.

Kontoen er oprettet med 7,5 mio. kr. i 2018, 0,9 mio. kr. i 2019, 6,4 mio. kr. i 2020 og 26,6
mio. kr. i 2021 (2018-pl), jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti,
Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for
2018 af november 2017. Strategien skal medvirke til at sikre, at civilsamfundet og det frivillige
engagement står stærkt i alle egne af landet, og at den frivillige indsats i højere grad udbredes
til alle samfundsgrupper.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... - - 7,5 0,4 6,0 26,4 -

10. Ansøgningspulje om at få flere
med i lokale fællesskaber

 Udgift ................................................... - - 5,2 - 5,1 25,1 -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - 5,2 - 5,1 25,1 -

20. Social børs
Udgift ................................................... - - 1,0 - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - 1,0 - - - -

30. Udvikling og implementering af
 kvalitetsmodel
 Udgift ................................................... - - 0,6 0,4 0,4 0,5 -

46. Tilskud til anden virksomhed og
  investeringstilskud ......................... - - 0,6 0,4 0,4 0,5 -

40. Evaluering af implementering
for frivilligcentrenes arbejde

 Udgift ................................................... - - - - - 0,8 -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - - - 0,8 -

60. Inklusion i frivillige organisatio-
 ner

Udgift ................................................... - - 0,7 - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - 0,7 - - - -

70. Mere samarbejde mellem frivil-
lige og kommuner
Udgift ................................................... - - - - 0,5 - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - - - 0,5 - -

Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn på § 15.71.06.10. Ansøgningspulje om
at få flere med i lokale fællesskaber.

BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales på § 15.71.06.10. Ansøgningspulje om at få
flere med i lokale fællesskaber.
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10. Ansøgningspulje om at få flere med i lokale fællesskaber
Kontoen er oprettet på finansloven for 2019, idet der er overført bevilling fra § 15.75.47.10.

Ansøgningspulje om at få flere med i lokale fællesskaber.
Kontoen er oprettet med 5,2 mio. kr. i 2018, 5,0 mio. kr. i 2020 og 24,8 mio. kr. i 2021

(2018-pl) til en ansøgningspulje med det formål, at realisere og forankre konkrete og innovative
idéer til løsning af lokale sociale problemer, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet,
Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af
satspuljen for 2018 af november 2017 (Projekt-id 2018-3-b). Ansøgningspuljen udmøntes to
gange i hhv. 2018 og 2020. Ansøgningspuljen i 2020 omfatter bevillingerne afsat i både 2020
og 2021. Ansøgningspuljens ansøgerkreds er frivillige foreninger og organisationer i kombination
med kommuner og/eller det lokale frivilligcenter. Målgruppen for ansøgningspuljen er socialt
udsatte børn og voksne, borgere med handicap, som er uden for arbejdsfællesskabet, samt ældre.
Det er et krav, at der i ansøgningen beskrives en innovativ idé, samt hvordan denne innovative
idé kan blive til en konkret bæredygtig løsning af lokale sociale udfordringer eller en bedre vel-
færd til gavn for målgruppen, herunder at færre er ensomme og står uden for fællesskaber i lo-
kalsamfundene.

20. Social børs
Kontoen er oprettet på finansloven for 2019, idet der er overført bevilling fra § 15.75.47.20.

Social børs.
Kontoen er oprettet med 1,0 mio. kr. i 2018 (2018-pl) med det formål at udvikle en digital

social børs, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det
Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november
2017. Initiativet udmøntes via udbud. Formålet med den digitale sociale børs er, at frivillige or-
ganisationer, virksomheder eller andre private aktører kan udvikle en digital platform, hvor f.eks.
frivillige foreninger, organisationer, virksomheder, fonde og private kan matches i mangeartede
ressourcer til projekter med forskellige formål.

Der budgetteres ikke længere på kontoen

30. Udvikling og implementering af kvalitetsmodel
Kontoen er oprettet på finansloven for 2019, idet der er overført bevilling fra § 15.75.47.30.

Udvikling og implementering af kvalitetsmodel.
Kontoen er oprettet med 0,6 mio. kr. i 2018, 0,4 mio. kr. i 2019, 0,4 mio. kr. i 2020 og 0,5

mio. kr. i 2021 (2018-pl) med det formål at udvikle og implementere en kvalitetsmodel, der sikrer
et kvalitetsløft af frivilligcentrenes arbejde, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet,
Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning
af satspuljen for 2018 af november 2017 (Projekt-id 2018-3-d). Initiativet udmøntes til Frivillig-
centre & Selvhjælp Danmark og varetages i samarbejde med Socialstyrelsen.

40. Evaluering af implementering for frivilligcentrenes arbejde
Kontoen er oprettet på finansloven for 2019, idet der er overført bevilling fra § 15.75.47.40.

Evaluering af implementering for frivilligcentrenes arbejde.
Kontoen er oprettet i 2018 med 0,8 mio. kr. i 2021 (2018-pl) med det formål at evaluere

implementeringen af kvalitetsmodellen i frivilligcentrenes arbejde, jf. Aftale mellem regeringen,
Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti
om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 (Projekt-id 2018-3-d). Initiativet ud-
møntes via tilbudsindhentning og skal ses i sammenhæng med § 15.75.47.30. Udvikling og im-
plementering af kvalitetsmodel.
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60. Inklusion i frivillige organisationer
Kontoen er oprettet på finansloven for 2019, idet der er overført bevilling fra § 15.75.47.60.

Inklusion i frivillige organisationer.
Kontoen er oprettet med 0,7 mio. kr. (2018-pl) i 2018 med det formål at undersøge betyd-

ningen af frivillige organisationers ledelse i forhold til at skabe øget inklusion i den frivillige
indsats af borgere uden for arbejdsfællesskabet, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet,
Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning
af satspuljen for 2018 af november 2017. Initiativet skal understøtte kapacitetsopbygningen i den
frivillige sektor med henblik på at inkludere udsatte grupper eller mennesker med handicap. Ini-
tiativet udmøntes via tilbudsindhentning.

Der budgetteres ikke længere på kontoen

70. Mere samarbejde mellem frivillige og kommuner
Kontoen er oprettet på finansloven for 2019, idet der er overført bevilling fra § 15.75.47.70.

Mere samarbejde mellem frivillige og kommuner.
Kontoen er oprettet i 2018 med 0,5 mio. kr. i 2020 (2018-pl) med det formål at undersøge,

hvordan fagprofessionelles kompetencer inden for samarbejde med den frivillige sektor kan
styrkes, så frivillige og offentlige indsatser kan supplere hinanden endnu bedre jf. Aftale mellem
regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialis-
tisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 (Projekt-id 2018-3-e).
Initiativet udmøntes via tilbudsindhentning og skal afdække behov og efterspørgsel på uddan-
nelser og kurser i regi af professionsuddannelserne.

| 15.71.07. Whistleblowerordning i den frivillige sociale sektor (tekstanm. 111) (Re-
| servationsbev.)
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 1,0 mio. kr. årligt i perioden
| 2019-2020 og 1,3 mio. kr. i perioden 2021-2022 (2019-pl), jf. Aftale mellem regeringen, Social-
| demokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om ud-
| møntning af satspuljen for 2019 af november 2018.

| 4. Særlige bevillingsbestemmelser:
| Regel der fraviges
| eller suppleres| Beskrivelse

| BV 2.2.9| Der er adgang til at overføre bevilling mellem § 15.71.07. Whistle-
| blowerordning og § 15.11.30. Socialstyrelsen.
| BV 2.2.11| Tilskud kan gives som tilsagn.
| BV 2.6.5| Af den overførte bevilling til § 15.11.30. Socialstyrelsen kan der kon-
| verteres driftsmidler til lønsum, dog højst 2/3 af udgiften, hvorved
| lønsumsloftet forhøjes tilsvarende.
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... - - - 1,0 1,0 1,3 1,3

10. Whistleblowerordning i den fri-
villige sociale sektor
Udgift ................................................... - - - 1,0 1,0 0,8 0,8
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - - 1,0 1,0 0,8 0,8

11. Evaluering af Whistleblowerord-
ning og good governance
Udgift ................................................... - - - - - 0,5 0,5
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - - - - 0,5 0,5

| 10. Whistleblowerordning i den frivillige sociale sektor
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 1,0 mio. kr. årligt i perioden
| 2019-2020, 0,8 mio. kr. i 2021 og 0,8 mio. kr. i 2022 (2019-pl) til etablering af en whistleblo-
| werordning, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Ra-
| dikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november
| 2018. Formålet med indsatsen er, at ansatte, frivillige, borgere, medlemmer og pårørende m.fl.
| trygt kan formidle mistanke eller viden om uhensigtsmæssig eller ulovlig adfærd i frivillige so-
| ciale organisationer. Ordningen skal være åben for alle i sektoren. Med ordningen gives mulighed
| for rådgivning, viden og handlemuligheder i en række konfliktfyldte og uretmæssige situationer
| samt mulighed for at påpege manglende overholdelse af retningslinjer for god ledelse i frivillige
| sociale organisationer over for de relevante organisationer. Det forudsættes, at der etableres et
| digitalt og sikkert system til indberetninger, hvor der er mulighed for anonymitet, og som over-
| holder de til enhver tid gældende regler til datasikkerhed mv. Forud for selve oprettelsen af
| whistleblowerordningen vil der være en afklaringsperiode, hvor Børne- og Socialministeriet un-
| dersøger en række spørgsmål, herunder om datasikkerhed, anonymitet, aktindsigt, tavshedspligt,
| systematiske undersøgelsesmetoder, opfølgning på henvendelser samt etablering af hjemmel mv.
| På baggrund heraf afgør Børne- og Socialministeriet, om ordningen skal varetages af Socialsty-
| relsen eller en anden aktør.

| 11. Evaluering af Whistleblowerordning og good governance
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 0,5 mio. kr. årligt i perioden
| 2021-2022 (2019-pl) til evaluering af såvel whistleblowerordningen som retningslinjerne for good
| governance, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Ra-
| dikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november
| 2018. Evalueringen danner afsæt for en vurdering af eventuel forankring og betydning i den fri-
| villige sektor. Evalueringen skal endvidere sammenligne retningslinjerne for good governances
| betydning for den frivillige sociale sektor med betydningen af lignende retningslinjer i andre
| sektorer. Evalueringen foretages af enten Socialstyrelsen eller en ekstern aktør.

15.71.47. Frivilligt socialt arbejde (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)
På finansloven for 2019 er § 15.13.15. Frivilligt socialt arbejde overført til denne konto.



180 § 15.71.47.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... 42,8 43,6 46,1 46,6 46,6 46,6 46,5

10. Frivilligt socialt arbejde
Udgift ................................................... 42,8 43,6 46,1 46,6 46,6 46,6 46,5
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 1,3 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 41,5 42,2 44,7 45,2 45,2 45,2 45,1

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2018

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 1,0
I alt .................................................................................................................................. 1,0

10. Frivilligt socialt arbejde
Ordningen anvendes til at yde støtte til frivillige sociale indsatser og projekter, som udføres

med henblik på dels at styrke den frivillige ulønnede indsats og dels at forebygge og afhjælpe
problemer for socialt truede mennesker eller mennesker i en svær livssituation. Midlerne i ord-
ningen udmøntes årligt via en ansøgningspulje som frivillige organisationer, foreninger og andre
initiativer, herunder frivilligcentre, kan ansøge om støtte fra. I fordeling af tilskud mellem an-
søgninger lægges der vægt på, at der indgår frivilligt ulønnet arbejde i indsatserne og projekterne,
og at indsatserne og projekterne er målrettet socialt truede mennesker eller mennesker i en svær
livssituation. Der er indgået partnerskabsaftaler med henholdsvis Kirkens Korshær og KFUM's
Sociale Arbejde om, at Kirkens Korshær har mulighed for at prioritere indsatser og projekter
svarende til 6,5 mio. kr. årligt af den samlede ansøgningspulje, og at KFUM's Sociale Arbejde
har mulighed for at prioritere indsatser og projekter svarende til 3,5 mio. kr. årligt af den samlede
ansøgningspulje.

Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse

af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift. Administration af bevilling foregår på § 15.11.30. Social-
styrelsen.
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15.71.48. Tilbud om frivilligt arbejde som led i ungdomsuddannelser (tekstanm.
111) (Reservationsbev.)

På finansloven for 2019 er § 15.13.31. Tilbud om frivilligt arbejde som led i ungdomsud-
dannelser overført til denne konto.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... 1,7 1,8 - - - - -

10. Tilbud om frivilligt arbejde som
led i ungdomsuddannelser
Udgift ................................................... 1,7 1,8 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,1 0,1 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 1,7 1,7 - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2018

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,1
I alt .................................................................................................................................. 0,1

10. Tilbud om frivilligt arbejde som led i ungdomsuddannelser
Der er afsat 8,4 mio. kr. i 2009 og 8,7 mio. kr. årligt herefter, jf. Aftale om finansloven for

2009 af november 2008, til tilbud om forløb i frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsud-
dannelse. Initiativet retter sig mod at give unge et større indblik i og kendskab til frivilligt arbejde.
Dette skal på længere sigt føre til, at flere yder en frivillig indsats.

Forløbet skal minimum være på 20 timer i løbet af uddannelsen og skal ligge uden for sko-
letid. Der etableres et landssekretariat, der skal varetage den overordnede koordinering af det
landsdækkende initiativ, herunder en jobportal for frivilligforløbene samt regionale centre, der
skal varetage den lokale forankring. Der tildeles årligt 1,8 mio. kr. til følgende regionale centre:
Frivilligcenter og Selvhjælp Rudersdal, FC Odense, De Frivilliges Hus i Aalborg, Frivilligcenter
Lolland, Frivilligcenter Vesterbro, Kgs. Enghave og Valby samt Frivilligcenter Aarhus. Midlerne
fordeles ligeligt mellem centrene.

Der er på finansloven for 2011 overført 4,1 mio. kr. i 2011 og frem til § 20.39.01. Forsøgs-
og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsud-

Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse

af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift. Administration af bevillingen foregår på § 15.11.30. So-
cialstyrelsen.
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dannelser og 3,0 mio. kr. til § 15.13.04. Center for frivilligt socialt arbejde til varetagelse af
landssekretariatsfunktionen.

Bevillingen er nedskrevet med 1,8 mio. kr. fra 2018 og frem i forbindelse med nedlæggelse
af Projekt Frivillig.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15.71.53. Center for frivilligt socialt arbejde (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)
På finansloven for 2019 er § 15.13.04. Center for frivilligt socialt arbejde overført til denne

konto.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... 9,6 9,7 13,9 13,4 13,7 13,7 4,3

10. Center for frivilligt socialt arbej-
 de

Udgift ................................................... 9,6 9,7 6,9 4,3 4,3 4,3 4,3
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 9,6 9,7 6,9 4,3 4,3 4,3 4,3

30. Kompetenceløft af det frivillige
 sociale arbejde
 Udgift ................................................... - - 7,0 8,8 9,1 9,1 -

46. Tilskud til anden virksomhed og
  investeringstilskud ......................... - - 7,0 8,8 9,1 9,1 -

31. Monitorering af det frivillige so-
 ciale arbejde
 Udgift ................................................... - - - 0,3 0,3 0,3 -

46. Tilskud til anden virksomhed og
  investeringstilskud ......................... - - - 0,3 0,3 0,3 -

Center for Frivilligt Socialt Arbejde er et landsdækkende støtte- og udviklingscenter, der
drives som en selvejende institution. Centrets formål er at fremme og støtte frivilligt socialt ar-
bejde i Danmark. Centret skal arbejde for en selvstændig og mangfoldig frivillig sektor, som bi-
drager til udviklingen af velfærdssamfundet i samspil med andre sektorer i civilsamfundet, of-
fentlige myndigheder og private virksomheder. Center for Frivilligt Socialt Arbejde udfører disse
opgaver gennem udvikling af metoder samt organisations- og samarbejdsformer, som formidles
via rådgivning, konsulentbistand, kurser og temadage, publikationer og konferencer mv.

Finansieringen fra satspuljen er permanentgjort fra 1995 og frem. Yderligere oplysninger om
Center for Frivilligt Socialt Arbejde kan findes på hjemmesiden www.frivillighed.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.

http://www.frivillighed.dk
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10. Center for frivilligt socialt arbejde
Der er fra § 15.71.48. Tilbud om forløb med frivilligt arbejde som led i ungdomsuddannelser

overført 4,2 mio. kr. i 2009 og 3,0 mio. kr. årligt i 2010 (2009-pl) og frem hvert af de følgende
år til bevillingen til brug for etablering og drift af et landssekretariat. Landssekretariatet skal va-
retage den overordnede koordinering af et landsdækkende initiativ, hvor alle på ungdomsuddan-
nelserne skal have et tilbud om forløb med frivilligt arbejde, herunder 0,5 mio. kr. til en jobportal
for frivilligforløbene.

Bevillingen er forhøjet med 2,5 mio. kr. årligt i perioden 2016-2018 (2016-pl), jf. Aftale
mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Ra-
dikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af sats-
puljen for 2016 af oktober 2015 (Projekt-id 2016-4-a). Formålet med driftstilskuddet er at sikre,
at Center for Frivilligt Socialt Arbejde kan fastholde sit nuværende niveau af kompetenceudvik-
ling, støtte og rådgivning til frivillige foreninger og kommuner. Bevillingen kan f.eks. gå til
Foreningsfundamentet, der er målrettet kompetenceudvikling til frivillige inden for rekruttering,
fastholdelse og fundraising, til et styrket netværk for kommunale frivillighedskonsulenter og til
at evaluere og monitorere udviklingen i frivilligt socialt arbejde.

Bevillingen er reduceret med 3,0 mio. kr. fra 2018 (2018-pl) og frem i forbindelse med
nedlæggelse af Projekt Frivillig. Heraf er 0,5 mio. kr. overført til § 15.71.04.10. Frivilligjob.dk
til videreførsel af en frivilligjob-base.

30. Kompetenceløft af det frivillige sociale arbejde
Der er afsat 7,0 mio. kr. i 2018, 8,7 mio. kr. i 2019, 9,0 mio. kr. i 2020 og 9,0 mio. kr. i 2021

(2018-pl) med det formål at sikre kompetenceudvikling af det frivillige sociale arbejde, jf. Aftale
mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og So-
cialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 (Projekt-id 2018-
3-d). Bevillingen er afsat til kompetenceudvikling af det frivillige sociale arbejde med fokus på
både brugerne på det sociale område og kapacitetsopbygning i frivillige sociale foreninger.
Kompetenceudviklingen indeholder dels kursusaktivitet, der afholdes lokalt, samt netværk til fri-
villige og ansatte i det frivillige sociale arbejde, dels rådgivning, konsulentbistand og læringsak-
tiviteter til at understøtte små foreninger og projekter, som er på vej til at etablere sig som for-
ening, der arbejder med kompetenceudvikling af frivillige. Initiativet er en revideret videreførelse
af Uddannelsespuljen § 15.71.05.30. Uddannelse, kurser mv. for frivillige inden for det sociale
felt. Initiativet er en del af Strategi for et stærkere civilsamfund og skal ses i sammenhæng med
§ 15.71.06. Strategi for et stærkere civilsamfund.

31. Monitorering af det frivillige sociale arbejde
Der er afsat 0,3 mio. kr. årligt i årene 2019-2021 (2018-pl) til centerets monitorering af ud-

viklingen af det frivillige sociale arbejde med henblik på at sikre viden om det den frivillige so-
ciale indsats, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet,
Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november
2017 (Projekt-id 2018-3-e). Initiativet er en del af Strategi for et stærkere civilsamfund og skal
ses i sammenhæng med § 15.71.06. Strategi for et stærkere civilsamfund.

15.71.63. Udlodning af spillehalsmidler gennem ISOBRO (tekstanm. 101 og 111)
 (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019, idet bevillingen er overført fra § 15.75.54.20.
Udlodning gennem ISOBRO.
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... - - 6,2 6,3 6,3 6,3 6,3

10. Udlodning gennem ISOBRO
Udgift ................................................... - - 6,2 6,3 6,3 6,3 6,3
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - 6,2 6,3 6,3 6,3 6,3

10. Udlodning gennem ISOBRO
Kontoen er oprettet med 6,2 mio. kr. i 2018 og frem (2018-pl) til en pulje til lokale foreninger

inden for det frivillige socialområde, ældreområdet, det sygdomsbekæmpende område samt det
almennyttige område. jf. Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Ra-
dikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Aftale om fordeling af spillehalsmidlerne af no-
vember 2017. De ansøgte midler skal bruges til lokale formål. Puljen administreres af ISOBRO.

15.71.66. Frivilligrådet (Driftsbev.)
På finansloven for 2019 er § 15.13.07. Frivilligrådet overført til denne konto.

1. Budgetoversigt 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Nettoudgiftsbevilling ................................... 3,6 3,6 4,2 6,5 5,8 6,3 3,5

Indtægt ......................................................... 1,2 0,6 0,2 0,7 0,2 0,2 0,2
Udgift ........................................................... 4,2 4,3 4,4 7,2 6,0 6,5 3,7

Årets resultat ............................................... 0,7 -0,1 -  - - - -

10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 3,7 4,3 4,4 5,1 4,3 4,3 3,2
Indtægt .................................................. 0,8 0,6 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

20. Good governance
Udgift .................................................... - - - 1,6 1,7 2,2 0,5

97. Andre tilskudsfinansierede akti-
 viteter

Udgift .................................................... 0,5 - - 0,5 - - -
Indtægt .................................................. 0,5 - - 0,5 - - -

Regler der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 2 pct. af bevillingerne under §
15.71.63. Udlodning af spillehalsmidler gennem ISOBRO til afhol-
delse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne mv.,
heraf højest 2/3 lønsum, dog maksimalt svarende den faktiske udgift.
Beløbet overføres til § 15.11.30. Socialstyrelsen.
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3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur
15.71.66. Frivilligrådet, CVR-nr. 27989063.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Frivilligrådet er nedsat d. 1. juli 2008. Frivilligrådet er en videreførelse af Rådet for Frivilligt
Socialt Arbejde, der blev etableret d. 1. juli 2004 som en omdannelse af Kontaktudvalget til det
frivillige sociale arbejde. Rådet rådgiver børne- og socialministeren og Folketinget om den fri-
villige sektors rolle og indsats i forhold til sociale udfordringer. Rådet skal endvidere bidrage til
den offentlige debat om den frivillige sektors rolle i udviklingen af velfærdssamfundet, herunder
sektorens samspil med den offentlige sektor og erhvervslivet.

Børne- og socialministeren udpeger Frivilligrådets formand og ét medlem. KL indstiller ét
medlem og FriSe (Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark) indstiller et medlem fra et frivilligcenter
til ministerens udpegning til rådet. Otte medlemmer vælges af den frivillige sociale sektors for-
eninger og organisationer gennem direkte valg. Rådet er uafhængigt og betjenes af et selvstændigt
sekretariat.

Kontoen finansierer Frivilligrådets aktiviteter, sekretariat, honorering af formanden, vederlag
for deltagelse i rådets møder samt godtgørelse af medlemmernes udgifter til befordring mv. i
forbindelse med rådets møder.

Rådets formål fremgår af vedtægterne.
Yderligere oplysninger om Frivilligrådet kan findes på hjemmesiden www.frivilligraadet.dk.

| 5. Opgaver og mål

4. Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevilling mellem driftsbevillingerne på
aktivitetsområdet § 15.11. Centralstyrelsen,§ 15.11.79. Reserver og
budgetregulering, § 15.12.01. (frem til d. 1. april 2019 Statsforvalt-
ningen), § 15.71.66. Frivilligrådet og § 15.72.02. Kofoeds Skole.

| Opgaver| Mål
| Rådsarbejde, herunder projekter| Rådet rådgiver børne- og socialministeren og
| Folketinget om den frivillige sektors rolle og
| indsats i forhold til sociale udfordringer. Rådet
| skal endvidere bidrage til den offentlige debat
| om den frivillige sektors rolle i udviklingen af
| velfærdssamfundet, herunder sektorens samspil
| med den offentlige sektor og erhvervslivet.
| Rådet skal sætte fokus på udviklingen af fri-
| villighed i forhold til de velfærdspolitiske om-
| råder, herunder på vilkårene for den frivillige
| sociale sektor.
| Good governance| I samarbejde med relevante tværgående aktører
| på det frivillige sociale område udarbejder rå-
| det retningslinjer for good governance i den
| frivillige sociale sektor.

http://www.frivilligraadet.dk
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| 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3

Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Indtægter i alt .............................................. 1,2 0,6 0,2  0,7 0,2 0,2 0,2
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... 0,5 - -  0,5 - - -
6. Øvrige indtægter .................................... 0,8 0,6 0,2  0,2 0,2 0,2 0,2

8. Personale
 R R B F BO1 BO2 BO3

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Personale i alt (årsværk) ............................ 4 4 4  6 6 7 3
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 1,6 2,2 3,0  4,8 4,1 4,5 2,5
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) .... - - -  0,1 - - -

Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 1,6 2,2 3,0  4,7 4,1 4,5 2,5

9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3

Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Reguleret egenkapital ................................. - - 0,1 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 1,4 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 1,5 - - - -

Samlet gæld ultimo ..................................... - - - - - - -

Låneramme .................................................. - - 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - - - - - -

10. Almindelig virksomhed
Kontoen dækker udgifter til rådets almindelige virksomhed, herunder sekretariatets drift, af-

holdelse af årsmøde og konferencer samt tryk og distribution af rådets publikationer.
Der er fra 2005 afsat 2,3 mio. kr. fra § 15.71.47. Frivilligt Socialt Arbejde. Herudover er der

overført 0,7 mio. kr. (2005-pl) fra § 15.71.53. Center for Frivilligt Socialt Arbejde, som er sat-
spuljefinansieret.

Der er afsat 0,5 mio. kr. årligt i perioden 2015-2018 (2015-pl) til Frivilligrådets afholdelse
af den årlige nationale frivillighedsdag "Frivillig Fredag", jf. Aftale mellem den daværende SR-
regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative
Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015 af november 2014.

Bevillingen er forhøjet med 0,5 mio. kr. i 2018 og 1,0 mio. kr. årligt i årene 2019-2021
(2018-pl), jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det
Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november
2017 (Projekt-id 2018-3-d). Med forhøjelsen understøttes en tættere kobling mellem Frivilligrådet

| Mio. kr.
| R
| 2016
| R
| 2017
| B
| 2018
| F
| 2019
| BO1
| 2020
| BO2
| 2021
| BO3
| 2022

| Udgift i alt ...........................................| 3,9| 4,3| 3,9| 7,2| 6,0| 6,5| 3,7

| 0.| Generelle fællesomkostninger ........| 0,8| 2,3| 0,8| 2,1| 1,4| 1,4| 1,4
| 1.| Rådsarbejde, herunder projekter ......| 3,1| 2,0| 3,1| 3,5| 2,9| 2,9| 1,8
| 2.| Good governance..............................| 0,0| 0,0| 0,0| 1,6| 1,7| 2,2| 0,5
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og de kommunale frivilligråd i form af dialog, netværk og erfaringsudveksling. Herudover skal
Frivilligrådet arbejde for, at flere kommuner etablerer lokale frivilligråd med henblik på at ind-
drage den frivillige sektor i en kommunalpolitisk kontekst. Initiativet er en del af Strategi for et
stærkere civilsamfund og skal ses i sammenhæng med § 15.71.06. Strategi for et stærkere civil-
samfund.

Kontoen er forhøjet med 0,7 mio. kr. i 2019 som følge af medfinansiering af Bedre Balance
II.

| 20. Good governance
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 1,6 mio. kr. i 2019, 1,7 mio.
| kr. i 2020, 2,2 mio. kr. i 2021 og 0,5 mio. kr. i 2022 (2019-pl) til udarbejdelse af retningslinjer
| for good governance i den frivillige sociale sektor, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemo-
| kratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmønt-
| ning af satspuljen for 2019 af november 2018. Opgaven forankres i Frivilligrådet, og formålet
| med bevillingen er at styrke den frivillige sociale sektors potentiale for at udvikle egne værdier
| for good governance.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
Frivilligrådet kan udføre andre tilskudsfinansierede aktiviteter efter de gældende regler her-

om. Institutionen kan modtage midler fra puljer, fonde mv. til finansiering af aktiviteter i for-
længelse af den almindelige virksomhed.

Tuborgfondet og Frivilligrådet indgik i 2016 et samarbejde om at skabe Akademiet for Social
Innovation. Formålet er at styrke nytænkningen og samarbejdet på tværs af sektorer med henblik
på at udvikle løsninger på samfundets sociale problemer. Tuborgfondet støtter initiativet med 3,6
mio. kr. i perioden 2016-2019.

15.71.73. Driftsstøtte til organisationer mv. vedr. civilsamfund (tekstanm. 111)
 (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019, idet der er overført bevilling fra § 15.75.50.27.
Folkehøjskolernes Forening i Danmark, § 15.75.73.56. RådgivningsDanmark og § 15.75.73.80.
Fonden for Socialt Ansvar.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... 2,5 7,4 9,6 9,5 2,0 2,0 2,0

10. RådgivningsDanmark
Udgift ................................................... - 2,5 2,5 2,5 - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - 2,5 2,5 2,5 - - -

15. Fonden for Socialt Ansvar
Udgift ................................................... 2,5 4,9 5,1 5,0 - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 2,5 4,9 5,1 5,0 - - -

Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
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20. Folkehøjskolernes Forening i
 Danmark

Udgift ................................................... - - 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2018

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,2
I alt .................................................................................................................................. 0,2

10. RådgivningsDanmark
Kontoen er oprettet på finansloven for 2019, idet bevillingen er overført fra § 15.75.73.56.

RådgivningsDanmark.
Kontoen er oprettet med 2,5 mio. kr. årligt i perioden 2017-2019 (2017-pl) til Rådgivnings-

Danmark, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alli-
ance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om
udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016 (Projekt-id 2017-14). Formålet med bevil-
lingen er at sikre et kvalitetsløft af den frivillige rådgivning blandt civilsamfundsorganisationerne
gennem udvikling og forankring af et akkrediteringssystem.

15. Fonden for Socialt Ansvar
Kontoen er oprettet på finansloven for 2019, idet bevillingen er overført fra § 15.75.73.80.

Fonden for Socialt Ansvar.
Kontoen er forhøjet med 2,5 mio. kr. i 2016, 5,0 mio. kr. i 2017 og 5,0 mio. kr. i 2018

(2016-pl), jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alli-
ance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om
udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015. Midlerne anvendes til at videreføre driften
af Fonden for Socialt Ansvars arbejde, herunder styrke samspillet mellem det private erhvervsliv,
det offentlige og civilsamfundet om udviklingen af bæredygtige løsninger på socialområdet.

Bevillingen er delvist overført med 1,6 mio. kr. fra 2017 og frem vedrørende Bydelsmødre
til § 14. Udlændinge- og Integrationsministeriet.

| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 5,0 mio. kr. i 2019 (2019-pl),
| jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre
| og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018. Formålet
| med forhøjelsen er at sikre, at Fonden for Socialt Ansvar har en bæredygtig økonomi i 2019,
| således at de kan fortsætte deres arbejde med at adressere sociale udfordringer ved at støtte ak-
| tiviteter, der fremmer socialt ansvar i det private, det offentlige samt civilsamfundet. Fonden for
| Socialt Ansvars arbejde skal f.eks. give flere borgere en mulighed for at skabe ressourcer gennem
| deltagelse i netværk, lokalsamfund og fællesskaber.

20. Folkehøjskolernes Forening i Danmark
Kontoen er oprettet på finansloven for 2019, idet bevillingen er overført fra § 15.75.50.27.

Folkehøjskolernes Forening i Danmark.
Kontoen er oprettet med 2,0 mio. kr. årligt fra 2018 og frem (2018-pl) til driftsstøtte til Fol-

kehøjskolernes Forening i Danmark med henblik på, at udvikle og afholde intensive læringsforløb
på højskoler, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det
Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november
2017 (Projekt-id 2018-25).
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15.72. Forsorgshjem

Aktivitetsområdet omfatter bevillinger til forsorgshjem, herunder Kofoeds Skole og Møltrup
Optagelseshjem.

15.72.01. Generelle udgifter vedrørende forsorgshjem mv. (Lovbunden)

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... 581,1 520,6 605,9 695,3 695,3 695,3 695,3

10. Generelle udgifter vedr. for-
 sorgshjem mv.

Udgift ................................................... 581,1 520,6 605,9 695,3 695,3 695,3 695,3
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 581,1 520,6 605,9 695,3 695,3 695,3 695,3

10. Generelle udgifter vedr. forsorgshjem mv.
Kontoen omfatter refusion af udgifter til midlertidige boformer, herunder kvindekrisecentre,

forsorgshjem og herberger, efter §§ 109 og 110 i LBK nr. 102 af 29. januar 2018 (Bekendtgørelse
af lov om sociale service). De kommunale nettoudgifter til disse boformer bliver refunderet af
staten med 50 pct. efter § 177, stk. 5, i LBK nr. 102 af 29. januar 2018 (Bekendtgørelse af lov
om social service). I særlige tilfælde kan udgifterne afholdes fuldt ud af staten. Dette gælder §
15.72.02. Kofoeds Skole og § 15.72.03. Møltrup Optagelseshjem.

| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 47,8 mio. kr. i 2019 og frem
| (2019-pl). Bevillingsniveauet afspejler et opdateret skøn overvejende på baggrund af kommu-
| nernes refusionsanmodninger i 2018.

| Aktivitetsoversigt

| Bemærkninger: Ankestyrelsens årsstatistik over brugere af boformer efter SEL § 110 og Socialstyrelsens årsstatistik over
| kvinder og børn på krisecenter (antal brugere af krisecentre er opgjort ekskl. børn). Grundet ikke-tilgængelige data er antal
| brugere, institutioner og pladser holdt statisk fra 2015 og frem. Udgifterne bagudrettet fra 2017 er opgjort på baggrund
| af kommunernes refusionsanmodninger, korrigeret for periodeforskydning mellem statsregnskabet og kommunernes ud-
| gifter i kalenderåret.

| 2013| 2014| 2015| 2016| 2017| 2018| 2019| 2020| 2021| 2022

| I.| Behovsdækning
| Antal brugere..................................| 8.183| 8.209| 7.895| 7.985| 7.985| 7.985| 7.985| 7.985| 7.985| 7.985
| II.| Ressourceforbrug
| Antal institutioner ..........................|  115| 114| 115| 115| 115| 115| 115| 115| 115| 115
| Antal pladser..................................| 2.893| 3.118| 3.030| 3.030| 3.030| 3.030| 3.030| 3.030| 3.030| 3.030
| Offentlige udgifter i mio. kr. (2019-
| pl) ...................................................| 1.079| 1.096| 1.146| 1.200| 1.166| 1.212| 1.391| 1.391| 1.391| 1.391
| Statslige udgifter i mio. kr. (2019-
| pl) ...................................................| 540| 548| 573| 600| 625| 606| 695| 695| 695| 695
| III.| Produktivitet
| Udgift pr. plads i 1.000 kr. (2019-pl)| 373| 352| 378| 396| 413| 400| 459| 459| 459| 459

http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=197036
http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=197036
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15.72.02. Kofoeds Skole (tekstanm. 102 og 111) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Nettoudgiftsbevilling ................................... 36,6 36,7 36,3 36,2 35,3 34,9 34,4

Indtægt ......................................................... 20,6 15,4 21,4 21,5 21,5 21,5 21,5
Udgift ........................................................... 57,2 52,1 57,7 57,7 56,8 56,4 55,9

Årets resultat ............................................... 0,0 0,0 -  - - - -

10. Kofoeds Skole
Udgift .................................................... 39,7 37,0 43,8 43,7 42,9 42,5 42,0
Indtægt .................................................. 17,4 12,7 15,6 15,7 15,7 15,7 15,7

31. Tilskud til grønlænderarbejde
Udgift .................................................... 5,2 4,9 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6
Indtægt .................................................. 2,2 2,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

50. Pulje til erhvervstræning af de
mest udsatte grupper
Udgift .................................................... 12,3 10,3 9,3 9,4 9,3 9,3 9,3
Indtægt .................................................. 0,9 0,8 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur
15.72.02. Kofoeds Skole, CVR-nr. 30343948.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Kofoeds Skole er en selvejende institution, hvis overordnede mål er social integration gennem
hjælp til selvhjælp. Skolen yder en tværgående og helhedsorienteret indsats primært for den
middelsvært belastede og vanskeligst stillede gruppe af de ledige og socialt udsatte. Med ud-
gangspunkt i Socialkommissionens marginaliseringsdefinition er 4 pct. af skolens elever lettere
belastede, 9 pct. middelsvært belastede og 87 pct. af skolens elever marginaliserede i bred for-
stand, hvilket vil sige personer, der har været ledige i mere end to år. I forbindelse hermed udøver
Kofoeds Skole forsøgs- og udviklingsaktiviteter, herunder på landsplan.

Staten yder efter § 178, stk. 1 og 2, i lov om social service, LBK nr. 102 af 29. januar 2018,
fuld dækning af nettoudgifterne ved driften af skolens aktiviteter, der er omfattet af driftsover-
enskomsten mellem Børne- og Socialministeriet og bestyrelsen for Kofoeds Skole, herunder un-
dervisning, værksteder, serviceydelser, midlertidige botilbud, hjælpefunktioner samt generel le-
delse og administration. Vilkårene for statstilskud er senest fastlagt i driftsoverenskomst af 30.
marts 2009 mellem Børne- og Socialministeriet og bestyrelsen for Kofoeds Skole. Skolen gør en
særlig indsats for grønlændere bosat i Danmark, jf. § 15.72.02.31. Tilskud til grønlænderarbejde.

Midler som skolen modtager fra private, f.eks. gaver fra enkeltpersoner, firmaer eller insti-
tutioner, beløb fra legater og kirkekollekter, Tips og Lotto mv., arv og lignende, samt afkast heraf,
indgår ikke i tilskudsgrundlaget og er således ikke omfattet af driftsoverenskomsten.

Flere oplysninger om skolen kan findes på www.kofoedsskole.dk.

http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/102
http://www.kofoedsskole.dk
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5. Opgaver og mål

4. Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.6.5 Kofoeds Skole kan afholde lønudgifter af oppebårne indtægter udover
statstilskuddet.

BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevilling mellem driftsbevillingerne på
aktivitetsområdet § 15.11. Centralstyrelsen,§ 15.11.79. Reserver og
budgetregulering, § 15.12.01. (frem til d. 1. april 2019 Statsforvaltnin-
gen), § 15.71.66. Frivilligrådet og § 15.72.02. Kofoeds Skole.

 Opgaver Mål
Undervisning Hovedsigtet er folkeoplysning og undervisning

af almendannede karakter med henblik på in-
tegration af eleverne i samfundet. Undervis-
ningen, som foregår i regi af den selvstændige
enhed, Kofoeds Skoles Oplysningsforbund
(KSO), er en del af skolens sociale aktive-
ringsprogrammer og tjener som udviklings- og
forandringsformål for eleverne.

Værksteder for beskæftigelse, social optræning
og erhvervstræning

Formålet med beskæftigelsesindsatsen er at
give elever, som har behov herfor, en intro-
duktion til skolens kurser og optræningsforløb.
De sociale optræningsforløb omhandler faglig
og social optræning for elever på kontanthjælp
og dagpenge. Forløbene sigter på afklaring af
erhvervsønsker og -evner samt jobmuligheder.
Forløbet kan tilrettelægges som almindelig
igangsætning, forevalidering eller revalidering,
individuel jobtræning, eller som særligt tilret-
telagte forløb.
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Rådgivning, akuthjælp og omsorg Skolen tilbyder socialrådgivning, erhvervsvej-
ledning, bistand til jobsøgning, uddannelses-
vejledning, juridisk rådgivning, psykologisk
konsultation, lægekonsultation og familieråd-
givning. Rådgivningens formål er at styrke
elevernes evne til selv at træffe beslutninger.
Rådgivningsafdelingen er i kontakt med samt-
lige elever med deltagelse ved indskrivning,
rådgivning og vejledning og handleplansarbej-
de. Indsatsen tilrettelægges i et forløb på
maksimalt 13 uger med mulighed for forlæn-
gelse og med individuelle mål for forløbet. Der
afrapporteres individuelt til kommunernes job-
centre for henviste elever. Ved akuthjælp og
omsorg er formålet at bistå elever med akutte
behov gennem opsøgende arbejde i det indre
København og drift af værksteder samt servi-
ceydelser såsom gratis tøj, møbler, bad og tøj-
vask.

Bofunktioner Det er boafdelingernes formål at styrke bebo-
ernes personlige ressourcer og bistå dem med
indøvelse af almindelige sociale færdigheder
gennem botræning og forevalidering. Alders-
gruppen er 18-30-årige. Der er i alt plads til
ca. 50 personer.

Erhvervstræning Erhvervstræning giver særligt udsatte grupper
af langvarigt ledige på kontanthjælp eller dag-
penge, og med risiko for permanent at blive
lukket ude fra arbejdsmarkedet, en almen og
specifik erhvervstræning, som kan forbedre
deltagernes muligheder for at finde beskæfti-
gelse.

Landsdækkende grønlænderarbejde For socialt udsatte grønlændere bosat i Dan-
mark udfører skolen et landsdækkende arbejde
med aktiviteter i København og Aalborg. Ar-
bejdet retter sig mod grønlændere, som er bo-
ligløse, har vanskeligheder ved at benytte det
offentlige system og er vanskelige at aktivere.
Aktiviteterne omfatter rådgivning, værksteds-
arbejde, bisidderfunktioner, psykoterapi, sund-
hedskurser samt bofunktioner. Afdelingen er
derudover i det opsøgende arbejde i kontakt
med et betydeligt antal grønlændere, som kun
registreres som mødt.
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6. Specifikation af udgifter pr. opgave

7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3

Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Indtægter i alt .............................................. 20,6 15,4 21,4  21,5 21,5 21,5 21,5
6. Øvrige indtægter .................................... 20,6 15,4 21,4  21,5 21,5 21,5 21,5
Bemærkninger: Øvrige indtægter vedrører indtægter fra beskæftigelse inden for aktiveringsloven, egenbetaling og betaling
for ekstra pædagogiske indsatser i bofunktionen, egenproduktion fra værksteder og overhead vedrørende projekter.

8. Personale
 R R B F BO1 BO2 BO3

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Personale i alt (årsværk) ............................ 109 75 86  63 63 63 63
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 35,5 31,5 26,7  26,8 26,5 26,2 25,8

Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 35,5 31,5 26,7  26,8 26,5 26,2 25,8

9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3

Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Reguleret egenkapital ................................. - - 0,1 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 0,1 - - - -

Langfristet gæld primo ............................... 0,6 0,4 0,7 2,4 2,3 2,2 2,1
- afskrivninger ............................................. 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Samlet gæld ultimo ..................................... 0,4 0,2 0,6 2,3 2,2 2,1 2,0

Låneramme .................................................. - - - 4,8 4,8 4,8 4,8
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - - 47,9 45,8 43,8 41,7

10. Kofoeds Skole
Kontoen har til formål at dække nettoudgifterne for driften af Kofoeds Skoles virksomhed,

som udføres i henhold til driftsoverenskomst med staten, bortset fra afdrag og fra 2008 også renter
på prioritetsgæld, jf. § 15.72.05. Kofoeds Skole, afdrag og renter på bygningslån. Kofoeds Skoles
formål er at resocialisere hjemløse.

Kontoen er forhøjet med 2,8 mio. kr. i 2003 og frem (2003-pl), jf. Aftale mellem den da-
værende VK-regering, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kri-
steligt Folkeparti om udmøntningen af satspuljen for 2003 (Projekt-id 2003-17) til dækning af
merudgifter vedrørende betaling for elevernes deltagelse i undervisningen efter folkeoplysnings-
loven, jf. LBK nr. 854 af 11. juli 2011 samt LBK nr. 96 af 26. januar 2017 om forberedende

Mio. kr. R
2016

R
2017

B
2018

F
2019

BO1
2020

BO2
2021

BO3
2022

Udgift i alt ........................................... 59,4 52,1 51,9 57,7 56,8 56,4 55,9

0. Generelle fællesomkostninger ........ 4,2 2,7 3,0 3,0 2,9 2,9 2,9
1. Børne- og socialpolitik..................... 9,3 15,5 15,1 17,2 16,8 16,8 16,7
2. Værksteder for beskæftigelse, social

optræning og erhvervstræning ......... 6,1 4,0 4,0 4,5 4,3 4,2 4,2
3. Rådgivning, akuthjælp og omsorg... 9,3 7,4 6,8 8,1 8,1 8,0 7,8
4. Bofunktioner ..................................... 13,9 7,4 7,4 8,1 8,1 8,0 7,9
5. Erhvervstræning ................................ 7,0 4,8 5,3 5,4 5,5 5,4 5,3

http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=138157
http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/96
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voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne mv. Kofoed Skole administrerer ele-
vernes deltagelse i undervisning. Lokaler mv. stilles vederlagsfrit til rådighed for undervisere.

31. Tilskud til grønlænderarbejde
Bevillingen anvendes til Kofoeds Skoles særskilte grønlænderarbejde i skolens grønlænder-

sektion. Skolen kan anvende midler fra bevillingen til køb af intensive behandlingspladser på
eksterne institutioner samt gøre en lignende indsats andre steder i landet, hvor der konstateres et
særligt behov for hjælp til grønlændere (projekt-id 1997-30 og 2002-56). 

50. Pulje til erhvervstræning af de mest udsatte grupper
Puljens formål er at give langvarigt ledige med risiko for permanent at blive lukket ude af

arbejdsmarkedet en almen og specifik erhvervstræning. Det drejer sig bl.a. om ledige med mis-
brugsproblemer, psykiske lidelser, indvandrere og socialt udstødte. Siden 1999 er der ydet tilskud
fra satspuljen. Samlet blev der i 2001 afsat 4,2 mio. kr. årligt (projekt-id 2001-25).

15.72.03. Møltrup Optagelseshjem (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)
Møltrup Optagelseshjem er en selvejende institution, der drives som forsorgshjem efter § 110

i lov nr. 286 af 28. marts 2012 om social service, serviceloven. Staten yder tilskud til institutionen
i medfør af servicelovens § 178, stk. 1, på vilkår, der er fastlagt i overenskomst marts 2004
mellem Børne- og Socialministeriet og bestyrelsen for Møltrup Optagelseshjem. Institutionen har
62 døgnpladser. Der er endvidere op til 47 pladser i bygninger, der er stillet til rådighed af Støt-
tefonden for Møltrup Optagelseshjem, og som ved længerevarende ophold bruges som sidste trin
før udflytning til egen bolig eller, når tilpasning til samfundet ikke er mulig, som permanent hjem.
Yderligere nylige oplysninger kan findes på www.moltrup.dk.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... 9,4 9,5 9,6 9,7 9,6 9,5 9,4

30. Møltrup Optagelseshjem
Udgift ................................................... 8,4 8,5 8,6 8,7 8,6 8,5 8,4
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 8,4 8,5 8,6 8,7 8,6 8,5 8,4

40. Efterværn/efterforsorg for tidli-
gere beboere på Møltrup Opta-

 gelseshjem
Udgift ................................................... 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

30. Møltrup Optagelseshjem
Der er på kontoen afsat 2,1 mio. kr. årligt (2008-pl), jf. Aftale mellem den daværende VK-

regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og
Ny Alliance om udmøntning af satspuljen for 2008 af marts 2008 (Projekt-id 2008-46). Formålet
er at styrke den socialfaglige indsats på Møltrup Optagelseshjem, herunder brugernes mulighed
for kompetenceudvikling under opholdet og i tiden efter opholdet på Møltrup Optagelseshjem
samt at bibeholde disse kompetencer/ressourcer.

http://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=141081
http://www.moltrup.dk
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40. Efterværn/efterforsorg for tidligere beboere på Møltrup Optagelseshjem
Der er afsat 1,0 mio. kr. om året  til intensivering af efterværns- og efterforsorgsindsatsen for

tidligere beboere, der for at kunne klare sig i egen bolig stadig har behov for kontakt til hjemmet,
jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Centrum-
Demokraterne, Kristeligt Folkeparti og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for
2001 (Projekt-id 2001-26).

15.72.04. Døgnværested for udsatte grønlændere (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)
Kontoen er oprettet på finansloven for 2019, idet der er overført bevilling fra § 15.75.35.11.

Døgnværested for udsatte grønlændere og § 15.75.73.45. Døgnværestedet for udsatte grønlænde-
re.

Døgnværestedet for udsatte grønlændere er et værested drevet af Kofoeds Skole. Døgnvære-
stedet for udsatte grønlændere har i en årrække drevet sociale tilbud målrettet udsatte grønlændere
bosat i Danmark. Døgnværestedet for udsatte grønlændere udgør dels en væsentlig støtteforan-
staltning for udsatte grønlændere og dels en væsentlig partner for kommunerne i indsatsen for at
forebygge og begrænse social udsathed blandt grønlændere i Danmark.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2

10. Døgnværested for udsatte grøn-
 lændere

Udgift ................................................... 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2

20. Døgnværestedet for udsatte
 grønlændere

Udgift ................................................... 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

10. Døgnværested for udsatte grønlændere
Kontoen er oprettet på finansloven for 2019, idet bevillingen er overført fra § 15.75.35.11.

Døgnværested for udsatte grønlændere.
Der er afsat 2,0 mio. kr. fra 2006 og frem (2006-pl), jf. Aftale mellem den daværende VK-

regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre
om udmøntning af satspuljen for 2006 af november 2005 (Projekt-id 2006-95). Formålet er at
støtte et stoffrit værested, der dækker de perioder, hvor andre tilbud har lukket samt kompensere
for den enkeltes manglende netværk og give et tilbud om socialt samvær. Midlerne tildeles
Døgnværested for udsatte grønlændere i København, som drives af Kofoed Skole.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
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20. Døgnværestedet for udsatte grønlændere
Kontoen er oprettet på finansloven for 2019, idet bevillingen er overført fra § 15.75.73.45.

Døgnværestedet for udsatte grønlændere.
Kontoen er oprettet med 1,0 mio. kr. årligt fra 2014 og frem (2014-pl) i varigt driftstilskud

til døgnværestedet for udsatte grønlændere til at permanentgøre den udvidede åbningstid i til-
buddet, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Al-
liance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013
(Projekt- id 2014-42-c).

15.72.05. Kofoeds Skole, afdrag og renter på bygningslån

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... 2,3 3,6 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

10. Kofoeds Skole, afdrag og renter
 på bygningslån

Udgift ................................................... 2,3 3,6 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
26. Finansielle omkostninger .............. 1,4 0,9 1,0 2,5 2,5 2,5 2,5
54. Statslige udlån, tilgang ................. 0,9 2,7 1,5 - - - -

10. Kofoeds Skole, afdrag og renter på bygningslån
Udgiften vedrører statens tilskud til dækning af Kofoeds Skoles afdrag og renter på priori-

tetsgæld til erhvervelse af bygninger som led i udflytningen fra hovedskolen. Kontoen er omlagt
på finansloven for 2008, så den også omfatter renter, der hidtil har været afholdt over § 15.72.02.
Kofoeds Skole. Tilskuddet til afdragene ydes som rente- og afdragsfrit lån, jf. LBK nr. 102 af
29. januar 2018 om social service. Tilskuddet til renter og bidrag betales som finansielle om-
kostninger. Kontoen er fra 2018 og frem nedjusteret som følge af, at en del af lånet er afbetalt
samt omlægning af det resterende lån.

15.75. Udsatte voksne

Aktivitetsområdet omfatter tilskudsordninger og udmøntningspuljer til udsatte voksne mv.

15.75.02. Pulje til oprettelse af lokale/kommunale udsatteråd (tekstanm. 111) (Re-
servationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.

http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/102
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... 0,0 -0,1 - - - - -

10. Pulje til oprettelse af lokal-
 e/kommunale udsatteråd

Udgift ................................................... 0,0 -0,1 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 0,0 -0,1 - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2018

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,1
I alt .................................................................................................................................. 0,1

10. Pulje til oprettelse af lokale/kommunale udsatteråd
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15.75.03. Styrket indsats over for voldsramte (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... 0,5 10,8 15,3 17,6 17,4 7,5 7,5

10. Ansøgningspulje til afprøvning
af CTI for kvinder på krisecen-

 ter
Udgift ................................................... 0,0 -0,3 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 0,0 -0,3 - - - - -

11. Evaluering af afprøvning af CTI
for kvinder på krisecenter
Udgift ................................................... 0,5 1,0 0,8 - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 1,0 0,8 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 0,5 - - - - - -

21. Evaluering af afprøvning af am-
bulant rådgivning og sociale

 indsatser
Udgift ................................................... - - 0,9 - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - 0,9 - - - -

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn på § 15.75.03.10. Ansøgningspulje til
afprøvning af CTI for kvinder på krisecenter og § 15.75.03.20. Ansøg-
ningspulje til afprøvning af ambulant rådgivning og sociale indsatser.

BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
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30. Ambulante behandlingstilbud til
personer udsat for vold i nære

 relationer
Udgift ................................................... - 2,1 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - 2,1 - - - - -

40. National enhed mod vold i nære
 relationer

Udgift ................................................... - 6,1 9,8 9,9 9,9 - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - 5,7 9,9 9,9 - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - 6,1 4,1 - - - -

50. Tilskud til Dialog mod Vold
Udgift ................................................... - 1,9 3,8 7,7 7,5 7,5 7,5
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - 1,9 3,8 7,7 7,5 7,5 7,5

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2018

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 15,5
I alt .................................................................................................................................. 15,5

10. Ansøgningspulje til afprøvning af CTI for kvinder på krisecenter
Kontoen er oprettet med 15,5 mio. kr. i 2015 til en ansøgningspulje til en styrket indsats over

for kvinder, der fraflytter kvindekrisecentre gennem afprøvning af CTI-metoden (Critical Time
Intervention), jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socia-
listisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen
for 2015 af november 2014. Kommuner kan ansøge om støtte fra puljen til at udvikle målrettet
og koordineret rådgivning til kvinder, der fraflytter kvindekrisecentre, og som vurderes at have
et rådgivningsbehov. Rådgivningen kan bl.a. vedrøre boligsituation, økonomi, sundhed, uddan-
nelse eller beskæftigelse, skole eller dagtilbud til børn mv. Kommuner kan indgå partnerskab eller
samarbejde med andre parter, eksempelvis NGO'er der har specialiseret viden om vold i nære
relationer. De deltagende kommuner skal have en målgruppe af en vis størrelse for at komme i
betragtning til støtte.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

11. Evaluering af afprøvning af CTI for kvinder på krisecenter
Kontoen er oprettet med 0,8 mio. kr. i 2015, 0,6 mio. kr. i 2016, 0,6 mio. kr. i 2017 og 0,8

mio. kr. i 2018 (2015-pl) til evaluering af afprøvning af CTI for kvinder på krisecenter (§
15.26.16.10.), jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socia-
listisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen
for 2015 af november 2014 (Projekt-id 2015-6-b).

Evalueringen skal indeholde en effektmåling og en økonomisk analyse af CTI-rådgivningen.
Initiativet udmøntes via udbud.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.
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21. Evaluering af afprøvning af ambulant rådgivning og sociale indsatser
Kontoen er oprettet med 0,8 mio. kr. i 2015, 0,5 mio. i 2016, 0,5 mio. kr. i 2017 og 0,9 mio.

kr. i 2018 til evaluering af afprøvning af ambulant rådgivning og sociale indsatser for voldsudsatte
og voldsudøvere, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, So-
cialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af sats-
puljen for 2015 af november 2014 (Projekt-id 2015-6-c). Jf. akt. 19 af 4. november 2015 over-
føres i alt 0,8 mio. kr. i 2015 fra § 15.75.03.21. Evaluering af afprøvning af ambulant rådgivning
og sociale indsatser til § 15.75.03.20. Ansøgningspulje til afprøvning af ambulant rådgivning og
sociale indsatser. Resterende midler på de to konti vil blive tilbageført til satspuljen.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

30. Ambulante behandlingstilbud til personer udsat for vold i nære relationer
Kontoen er oprettet med 15,8 mio. kr. i 2017 til Mødrehjælpen til i en treårig projektperiode

at styrke den ambulante rådgivning til personer udsat for vold i nære relationer gennem en vide-
reførelse og udbredelse af Mødrehjælpens projekt Ud af voldens skygge, jf. Aftale mellem rege-
ringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre,
Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af
november 2016. Midlerne afsættes bl.a. til en større geografisk udbredelse af projektet Ud af
voldens skygge og et større fokus på gruppen af mere udsatte voldsramte.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

40. National enhed mod vold i nære relationer
Kontoen er oprettet med 6,1 mio. kr. i 2017 og 9,6 mio. kr. årligt i perioden 2018-2020

(2017-pl) til oprettelse af en national enhed mod vold i nære relationer, jf. Aftale mellem rege-
ringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre,
Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af
november 2016 (Projekt-id 2017-5-c). Den nationale enhed skal bl.a. videreføre den nationale
hotline og juridiske rådgivning samt pladsoversigt for kvindekrisecentre samt for tilbud til
voldsudsatte mænd. Enheden skal herudover sikre vidensindsamling, debat og formidling om vold
i nære relationer til relevante aktører på voldsområdet. Endvidere skal enheden understøtte efter-
værnsaktiviteter til voldsudsatte mænd, kvinder og børn i form af sociale netværksgrupper med
deltagelse af psykolog. Midlerne udmøntes via et udbud.

50. Tilskud til Dialog mod Vold
Kontoen er oprettet med 1,9 mio. kr. i 2017, 3,7 mio. kr. i 2018 og 7,5 mio. kr. i 2019

(2017-pl) til videreførelse af Dialog Mod Volds behandlingstilbud til voldsudøvere, jf. Aftale
mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Ra-
dikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af sats-
puljen for 2017 af november 2016 (Projekt-id 2017-5-f). Midlerne afsættes bl.a. til behandlings-
tilbud til personer som udøver fysisk eller psykisk vold mod deres partner og tilsvarende be-
handlingstilbud til den voldsudsatte partner.

| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 7,5 mio. kr. årligt i perioden
| 2020-2022 (2019-pl), jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alter-
| nativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af
| november 2018. Formålet med forhøjelsen er at videreføre Dialog mod Volds ambulante be-
| handlingstilbud til voldsudøvere samt deres rådgivningstilbud til voldsudsatte og til børn.
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15.75.06. Stærkere social mobilitet - et udviklings- og investeringsprogram på vok-
senområdet (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

| Kontoen er oprettet med 54,3 mio. kr. i 2017, 54,6 mio. kr. i 2018, 60,7 mio. kr. i 2019 og
| 63,4 mio. kr. årligt i 2020 og frem (2017-pl), jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet,
| Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det
| Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen 2017 af november 2016.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... - 34,3 89,3 60,2 63,0 62,9 62,9

10. Stærkere social mobilitet - et ud-
viklings- og investeringsprogram

 på voksenområdet
Udgift ................................................... - 34,3 89,3 60,2 63,0 62,9 62,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - 14,8 13,2 7,4 2,0
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - - - 16,7 15,4 6,5 2,1
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - 34,3 89,3 28,7 34,4 49,0 58,8

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2018

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 16,4
I alt .................................................................................................................................. 16,4

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevilling mellem § 15.75.06. Stærkere
social mobilitet - et udviklings- og investeringsprogram på voksenom-
rådet til § 15.11.30. Socialstyrelsen til varetagelse af Socialstyrelsens
opgaver i forbindelse med Udviklings- og investeringsprogrammet.
Størrelsen på den overførte bevilling fastsættes af partierne bag sat-
spuljeaftalen, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk
Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socia-
listisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af
satspuljen 2017 af november 2016.

BV 2.6.5 Af den overførte bevilling til § 15.11.30. Socialstyrelsen kan der kon-
verteres driftsmidler til lønsum, dog højst 2/3 af udgiften, hvorved
lønsumsloftet forhøjes tilsvarende.

BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
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10. Stærkere social mobilitet - et udviklings- og investeringsprogram på voksenområdet
| Kontoen er oprettet med 54,3 mio. kr. i 2017, 54,6 mio. kr. i 2018, 60,7 mio. kr. i 2019 og
| 63,4 mio. kr. årligt i 2020 og frem (2017-pl) til et udviklings- og investeringsprogram, jf. Aftale
| mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Ra-
| dikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af sats-
| puljen for 2017 af november 2016 (Projekt-id 2017-1-a). Der er foretaget en omlægning og fo-
| kusering af aktiviteterne under § 15.75.57.20. Fremrykningspuljen og § 15.75.26.40. Social ind-
| sats over for stofmisbrugere, hvorved der er afsat i alt 58,3 mio. kr. i 2017, 58,6 mio. kr. i 2018,
| 64,7 mio. kr. i 2019 og 67,4 mio. kr. årligt i 2020 og frem (2017-pl) til et udviklings- og inve-
| steringsprogram på voksenområdet. Af dette indbudgetteres 4,0 mio. kr. årligt (2017-pl) på §
| 10.11.50.20. Stofmisbrugsdatabasen til drift af Stofmisbrugsdatabasen (Projekt-id 2017-1-b).
| Fra 2017 og frem udbetales endvidere et årligt tilskud på 2,0 mio. kr. (2017-pl) til Center for
| Rusmiddelforskning til drift af den faglige formidling om forskning og praksis på rusmiddelom-
| rådet gennem relevante medier, herunder bladet STOF. Tilskuddet til Center for Rusmiddel-
| forskning er fra 2019 og frem flyttet til § 15.75.16.10. Center for Rusmiddelforskning.
| Udviklings- og investeringsprogrammet skal understøtte en mere vidensbaseret social indsats
| gennem udvikling, afprøvning, udbredelse og forankring af virksomme metoder og lovende
| praksis for voksne med sociale problemer og/eller psykiske funktionsnedsættelser, der har behov
| for støtte efter serviceloven. Der vil være fokus på metoder og lovende praksis, der kan imple-
| menteres inden for rammerne af det kommunale serviceniveau. Dette vil ske gennem tre spor:
| 1) Et spor for inddragelse af lovende praksis, metodeudvikling og afprøvning af virksomme
| og omkostningseffektive indsatser med det formål at sikre, at indsatserne kan implementeres in-
| den for rammerne af det kommunale serviceniveau.
| 2) Et spor for investering i udbredelse og forankring af virksomme og omkostningseffektive
| metoder, så metoder, der virker, også forankres i flere kommuner efter forsøgsperioden.
| 3) Et spor for investering i gode data, der understøtter viden om, hvad der virker.
| Succeskriteriet for programmet er en øget social mobilitet, hvor flere udsatte voksne med
| sociale problemer og/eller psykiske funktionsnedsættelser får en social indsats, der hjælper dem
| væk fra udkanten af samfundet, og gør dem i stand til at kunne mestre en større del af deres eget
| liv.
| Indsatsområderne udvælges på baggrund af Socialpolitisk Redegørelse, andre relevante vi-
| denskilder og indstilling fra en arbejdsgruppe bestående af bl.a. kommunale repræsentanter og
| repræsentanter fra professionshøjskolerne. Dette skal sikre kobling til den fagprofessionelle ind-
| sats. Denne indstilling ligger til grund for prioriteringen af konkrete indsatser, der foretages af
| børne-og socialministeren efter dialog med satspuljeordførerne. Indsatserne udmøntes via udbud
| og ansøgningspuljer.
| Som led i aftalen om udmøntningen af Udviklings- og investeringsprogrammet på voksen-
| området for 2017 afsættes der 14,9 mio. kr. til en ansøgningspulje til udvikling af virksomme
| gruppebostøtteindsatser samt 5,5 mio. kr. (2017-pl) til en ansøgningspulje til dækning af initial-
| omkostninger. Der afsættes endvidere 16,5 mio. kr. i 2017 samt 43,0 mio. kr. i 2018 (2017-pl)
| til ansøgningspuljer til investering i efterværn for unge mellem 18 og 23 år. I 2018 er kontoen
| forhøjet med 36,7 mio. kr., som er omdisponeret fra § 15.26.20.20. Pulje til efterværn og net-
| værksgrupper for nuværende og tidligere anbragte unge. Som led i aftalen om udmøntningen af
| Udviklings- og Investeringsprogrammet på voksenområdet for 2018 afsættes der 10,5 mio. kr. til
| ansøgningspulje til modning af forebyggende metoder til psykisk sårbare unge samt 5,0 mio. kr.
| (2018-pl) til ansøgningspulje til dækning af initialomkostninger.
| Af den samlede ramme er der afsat 3,5 mio. kr. i 2019 og 2,7 mio. kr. i 2020 (2019-pl) til
| Socialstyrelsens varetagelse af opgaver i forbindelse med udviklings- og investeringsprogrammet,
| herunder programledelse mv.
| Som led i aftalen om udmøntningen af Udviklings- og investeringsprogrammet på voksen-
| området for 2019 afsættes der 10,8 mio. kr. (2019-pl) til ansøgningspulje om screening og mod-
| ning af metoder til unge med autisme og overgangen til et selvstændigt liv. Der afsættes endvidere
| 8,7 mio. kr. (2019-pl) til en ansøgningspulje om modning af metodeprogrammet på stofmis-
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| brugsområdet som gruppebehandling til unge samt 9,0 mio. kr. (2019-pl) til ansøgningspulje om
| modning af modificeret ACT-metode til borgere med komplekse problemstillinger (Projekt-id
| 2017-1-a).
| Det er forudsat at 2,8 mio. kr. (2019-pl) til varekøb og ordinære driftsomkostninger finansi-
| eres af opsparede midler af bevillingen fra 2018.

15.75.08. Særtilskud til Københavns Kommune (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... 58,1 - - - - - -

10. Særtilskud til Københavns Kom-
 mune

Udgift ................................................... 45,4 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 45,4 - - - - - -

20. Københavns Kommunes sociale
indsats over for stofmisbrugere
Udgift ................................................... 12,7 - - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,4 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 12,3 - - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2018

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,0
I alt .................................................................................................................................. 0,0

10. Særtilskud til Københavns Kommune
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20. Københavns Kommunes sociale indsats over for stofmisbrugere
På kontoen afholdes udgifterne til et særtilskud til Københavns Kommune til en social indsats

over for stofmisbrugere. Bevillingen er afsat i forbindelse med udmøntningen af satspuljen 1995.
Bevillingen er på finansloven for 2015 blevet overført fra § 15.75.26.40. Social indsats over

for stofmisbrugere til nærværende underkonto.
Kontoen er reduceret med 12,6 mio. kr. årligt i 2017 og frem , jf. Aftale mellem regeringen

(V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre,
Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af
november 2016.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.
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15.75.12. Støtte til borgere på vej ud af prostitution (tekstanm. 9 og 111) (Reser-
vationsbev.)

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... -4,2 6,1 - 2,0 4,0 4,0 -

20. Indsats for socialt udsatte kvin-
der i prostitution, herunder kvin-
der som ønsker at forlade prosti-

 tution
Udgift ................................................... -4,2 -0,9 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... -4,2 -0,9 - - - - -

30. Ansøgningspulje til indsats på
 prostitutionsområdet

Udgift ................................................... - 7,0 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - 7,0 - - - - -

40. Ansøgningspulje om forebyggel-
se af gråzoneprostitution

 Udgift ................................................... - - - 2,0 4,0 4,0 -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - - 2,0 4,0 4,0 -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2018

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 1,3
I alt .................................................................................................................................. 1,3

20. Indsats for socialt udsatte kvinder i prostitution, herunder kvinder som ønsker at for-
lade prostitution

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

30. Ansøgningspulje til indsats på prostitutionsområdet
Kontoen er oprettet med 7,0 mio. kr. i 2017 til en ansøgningspulje, jf. Aftale mellem rege-

ringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale
Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for
2017 af november 2016. Formålet er at støtte og rådgive borgere i prostitution, som ønsker eller
er i gang med at forlade prostitutionsmiljøet med det formål at sikre dem mulighed for få støtte
i overgangen til et liv uden prostitution. Målgruppen er borgere i prostitution, som ønsker eller
er i gang med at forlade prostitutionsmiljøet. Ansøgerkredsen er private foreninger og organisa-
tioner. Projektperioden for de enkelte projekter er toårig. Det er et krav, at ansøgeren har en særlig
viden om borgere i prostitution og har erfaringer med at opnå kontakt og opbygge et særligt til-

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
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lidsforhold til den enkelte borger. Ansøgningspuljen kan anvendes til psykosocial hjælp og støtte
til borgere, som ønsker at forlade prostitution, hjælp til håndtering af eventuelle øvrige sociale
problemstillinger, såsom misbrugsproblemer eller senfølgeskader efter seksuelle overgreb i barn-
dommen samt rådgivning om f.eks. gæld, øvrige støttemuligheder mv.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

40. Ansøgningspulje om forebyggelse af gråzoneprostitution
Kontoen er oprettet i 2018 med 2,0 mio. kr. i 2019, 4,0 mio. kr. i 2020 og 4,0 mio. kr. i

2021(2018-pl) til en ansøgningspulje med det formål at yde kvalificeret rådgivning og støtte til
unge om prostitutionslignende relationer, bl.a. igennem eksisterende rådgivningstilbud, som i
forvejen har kontakt til unge, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti,
Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for
2018 af november 2017 (Projekt-id 2018-17). Ansøgningspuljen, der omfatter bevillingerne afsat
i 2019-2021, udmøntes én gang i 2019. Ansøgningspuljens ansøgerkreds er private og frivillige
organisationer, der rådgiver unge samt private og frivillige organisationer med viden om unge i
prostitutionslignende relationer. Ansøgningspuljens målgruppe er personer fra 15 til 30 år, der
er i risiko for eller indgår i prostitutionslignende relationer. Det forventes, at 3-5 projekter kan
opnå støtte.

15.75.13. Borgerstyrede budgetter til socialt udsatte (tekstanm. 111) (Reserva-
tionsbev.)

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... - 9,5 - - - - -

10. Borgerstyrede budgetter til so-
 cialt udsatte

Udgift ................................................... - 9,5 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - 9,5 - - - - -

10. Borgerstyrede budgetter til socialt udsatte
Kontoen er oprettet med 9,5 mio. kr. i 2017 til en ansøgningspulje, jf. Aftale mellem rege-

ringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale
Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for
2017 af november 2016. Formålet er at understøtte socialt udsatte borgeres vej til rehabilitering
og øget livskvalitet ved at give den enkelte borger et borgerstyret budget, kombineret med social
støtte fra kommunen. Målgruppen er socialt udsatte borgere. Ansøgerkredsen er alle landets
kommuner. Projektperioden for de enkelte projekter er 2017-2019.

Det er et krav, at der vil være tale om et periodebestemt forløb for 12 sammenhængende
måneder, hvor en kommunal medarbejder hjælper borgeren videre og understøtter den proces,
der igangsættes med muligheden for at disponere over det borgerstyrede budget. Kommunen til-
deles op til 45.000 kr. i lønkroner pr. støtteforløb. Det er et krav, at det borgerstyrede budget og
den tilknyttede medarbejder ikke må erstatte øvrige tilbud til borgeren, som kommunen er for-

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
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pligtet til at levere efter reglerne i lov om social service og anden relevant lovgivning. Gennem-
førelse af initiativet kan være betinget af nødvendige lovændringer på såvel social-, beskæftigel-
ses- og skatteområdet.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15.75.14. Styrket indsats til forebyggelse af vold på botilbud (tekstanm. 111) (Re-
servationsbev.)

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... 0,3 0,1 0,8 - - - -

10. Ansøgningspulje til styrket ind-
sats til forebyggelse af vold på

 botilbud
Udgift ................................................... -0,2 -0,1 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... -0,2 -0,1 - - - - -

11. Evaluering af styrket indsats til
forebyggelse af vold på botilbud
Udgift ................................................... 0,5 0,2 0,8 - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 0,2 0,8 - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,0 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 0,5 - - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2018

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,4
I alt .................................................................................................................................. 0,4

10. Ansøgningspulje til styrket indsats til forebyggelse af vold på botilbud
Kontoen er oprettet med 10,2 mio. kr. i 2015 til en ansøgningspulje til en styrket indsats til

forebyggelse af vold på botilbud, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk
Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmønt-
ning af satspuljen for 2015 af november 2014. Formålet med initiativet er at sikre, at beboere og
medarbejdere på botilbud bliver bedre til at forebygge og håndtere voldelig adfærd gennem af-
prøvning med brug af redskaberne Mestringsskema og Bröset Violence Checklist (BVC). Ansø-
gerkredsen omfatter kommuner og regioner i samarbejde med kommunale, regionale eller pri-
vate/selvejende botilbud samt forsorgshjem. Målgruppen er borgere med kognitive funktions-
nedsættelser eller svære psykiske lidelser, som bor på kommunale, regionale eller selvejende
botilbud, herunder forsorgshjem.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
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Der budgetteres ikke længere på kontoen.

11. Evaluering af styrket indsats til forebyggelse af vold på botilbud
Kontoen er oprettet med 0,4 mio. kr. i 2015, 0,6 mio. kr. i 2016, 0,3 mio. kr. i 2017 og 0,8

mio. kr. i 2018 (2015-pl) til evaluering af § 15.75.14.10. Ansøgningspulje til styrket indsats til
forebyggelse af vold på botilbud, jf. Aftale mellem den daværende SR-regeringen, Venstre, Dansk
Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmønt-
ning af satspuljen for 2015 af november 2014. Evalueringen skal indeholde en implementerings-
og effektevaluering samt en økonomisk evaluering. Evalueringen udmøntes via udbud.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15.75.16. Center for Rusmiddelforskning (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... 11,6 11,5 11,7 13,8 13,8 13,8 13,8

10. Center for Rusmiddelforskning
Udgift ................................................... 11,6 11,5 11,7 13,8 13,8 13,8 13,8
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 11,6 11,5 11,7 13,8 13,8 13,8 13,8

10. Center for Rusmiddelforskning
Center for Rusmiddelforskning ved Aarhus Universitet udfører forskning af samfundsviden-

skabelig og humanistisk karakter. Personalesammensætningen er tværvidenskabelig. Centret
gennemfører forskningsprojekter, undervisning, formidling af viden om alkohol og stofmisbrug
og samarbejder med internationale institutioner inden for forskning.

Kontoen er forhøjet med 1,8 mio. kr. som permanent bevilling fra 2004 og frem (2004-pl),
jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk
Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2004
af november 2003 (Projekt-id 2004-6). Midlerne skal benyttes til at videreføre og udbygge
DANRIS (Dansk Rehabiliterings- og InformationsSystem).

Ved finanslovsforslaget 2019 er der er overført 2,0 mio. kr. (2017-pl) årligt til kontoen fra
§ 15.75.06.10. Stærkere social mobilitet - et udviklings- og investeringsprogram på voksenområ-
det. Midlerne afsættes til Center for Rusmiddelforsknings drift af den faglige formidling om
forskning og praksis på rusmiddelområdet gennem relevante medier, herunder bladet STOF
(Projekt-id 2017-1-a).

Centret har siden 2001 modtaget et fast tilskud fra satspuljen til drift af centret (Projekt-id
2001-23).

Yderligere oplysninger om centret kan findes på www.crf.au.dk.
| I forbindelse med ændringsforslagene ændres formålet med de midler, der blev afsat til at
| videreføre og udbygge DANRIS i 2004 (projekt-id 2004-6) jf. Aftale mellem regeringen, So-
| cialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om
| udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018. Midlerne udgør 2,6 mio. kr. årligt i 2019
| og frem (2019-pl) og skal fremover anvendes til Center for Rusmiddelforsknings arbejde med at

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.

http://www.crf.au.dk
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| understøtte kommunerne med redskaber til at afdække problemer og behov hos borgere med et
| stofmisbrug.

15.75.21. Hjemløsestrategi (tekstanm. 9 og 111) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... 24,2 21,7 6,8 34,9 0,7 - -
Indtægtsbevilling ......................................... -3,2 5,9 - 16,9 - - -

10. Indsats for at fjerne hjemløshed
Udgift ................................................... 0,3 -0,2 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 0,3 -0,2 - - - - -

20. Tilskud til etablering af nød-
 overnatningstilbud

Udgift ................................................... 3,9 3,5 4,0 4,0 - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,1 0,1 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 3,8 3,4 4,0 4,0 - - -

30. En styrket sammenhængende og
helhedsorienteret indsats til unge
med særligt fokus på forebyg-
gelse og tidlig indsats
Udgift ................................................... 19,4 11,8 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,4 0,4 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 19,0 11,4 - - - - -

40. Forankring og udbredelse af
 Hjemløsestrategien

Udgift ................................................... - - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - - - - - -

45. Ansøgningspulje til midlertidige
overgangsboliger til unge hjem-

 løse
Udgift ................................................... -1,8 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... -1,8 - - - - - -

46. Evaluering af midlertidige over-
gangsboliger til unge hjemløse
Udgift ................................................... 0,2 0,3 0,8 - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 0,3 0,8 - - - -

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2 Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter i

forbindelse med modtagelse af tilskud fra EU på § 15.75.21.50.
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46. Tilskud til anden virksomhed og
  investeringstilskud ......................... 0,2 - - - - - -

50. Den Europæiske Fond for Bi-
stand til de Socialt Dårligst Stil-

 lede (FEAD)
Udgift ................................................... 1,9 5,1 0,7 18,1 0,7 - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - 0,1 0,1 0,7 - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,0 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 1,9 5,1 0,6 18,0 - - -
Indtægt ................................................ -3,2 5,9 - 16,9 - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... -3,2 5,9 - 16,9 - - -

60. Evaluering af udbredelse af
Housing First på hjemløseområ-

 det
Udgift ................................................... 0,3 1,2 1,3 1,3 - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 1,2 1,3 1,3 - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 0,3 - - - - - -

70. Ansøgningspulje om ung under
eget tag - støtte til unge hjemlø-

 se
Udgift ................................................... - - - 11,5 - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - - 11,5 - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2018

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,0
I alt .................................................................................................................................. 0,0

10. Indsats for at fjerne hjemløshed
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20. Tilskud til etablering af nødovernatningstilbud
Der er afsat 6,7 mio. kr. i 2015 (2015-pl) til etablering og drift af midlertidige nødovernat-

ningstilbud, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk
Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for
2015 af november 2014). Midlerne udmøntes via en ansøgningspulje, som kan søges af frivillige
og private organisationer ol. Herudover kan tilbud oprettet efter servicelovens § 110 om botilbud
og natværesteder ansøge om en ad hoc-udvidelse af kapaciteten i form af en nødovernatnings-
funktion. Midlerne afsættes til etablering af nødovernatningspladser for februar og marts 2015
samt hele vinteren 2015/2016 fra november til og med marts måned.

Kontoen er forhøjet med 4,1 mio. kr. årligt i perioden 2016-2017 (2016-pl), jf. Aftale mellem
regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale
Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for
2016 af oktober 2015.

Midlerne udmøntes via en ansøgningspulje, som udmeldes i 2016 og 2017. Ansøgningspuljen
kan søges af frivillige og private organisationer og foreninger samt kommuner til etablering og
drift af midlertidige nødovernatningstilbud for vintrene 2016/2017, 2017/2018. Målgruppen ud-
gøres af gadesovende hjemløse, der ikke benytter et midlertidigt botilbud efter serviceloven eller
andre etablerede tilbud til målgruppen. Der vil i vurderingen af ansøgningerne blive lagt vægt
på den geografiske fordeling af projekter, samt at det enkelte projekt er omkostningseffektivt.



§ 15.75.21.20. 209

Kontoen er forhøjet med 4,0 mio. kr. i 2018 (2018-pl) jf. Aftale mellem regeringen, Social-
demokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om ud-
møntning af satspuljen for 2018 af november 2017. Midlerne udmøntes som en ansøgningspulje
med det formål, at yde støtte til etablering og drift af midlertidige nødovernatningstilbud for
vinteren 2018/2019. Ansøgningspuljens formål, målgruppe og ansøgerkreds samt kriterierne for
udvælgelse af projekter er uændrede i forhold til ansøgningspuljen i 2016 og 2017. Det forventes,
at der etableres ca. 180 til 200 pladser til målgruppen.

| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 4,0 mio. i 2019 (2019-pl), jf.
| Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre
| og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018. Initiativet
| er en videreførelse af den eksisterende bevilling, som udløber i 2018 (Projekt-id 2016-31). Det
| er i 2019 præciseret, at ansøgningspuljens ansøgerkreds er frivillige organisationer og foreninger
| samt kommuner. Herudover kan tilbud, både frivillige, kommunale og regionale, oprettet efter
| servicelovens § 110 (herberger og forsorgshjem) søge om en ad hoc udvidelse af kapaciteten, hvis
| det er realistisk inden for de eksisterende rammer/lokaler og/eller som en aktivitet i umiddelbar
| forlængelse af kommunens § 110-tilbud.
| Ansøgningspuljens formål og målgruppe samt kriterierne for udvælgelse af projekter er
| uændrede i forhold til ansøgningspuljen i 2018. Det forventes, at der etableres 150-180 pladser
| til målgruppen.

30. En styrket sammenhængende og helhedsorienteret indsats til unge med særligt fokus
på forebyggelse og tidlig indsats

Kontoen er oprettet med 10,2 mio. kr. i 2014, 19,1 mio. kr. årligt i perioden 2015-2016 og
13,9 mio. kr. i 2017 (2014-pl) til en styrket, sammenhængende og helhedsorienteret indsats over
for unge hjemløse og unge i risiko for at blive hjemløse, jf. Aftale mellem den daværende
SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om
udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013.

Initiativet skal bidrage til at nedbringe antallet af unge hjemløse gennem en styrket og mål-
rettet indsats og indeholder fem konkrete fokusområder:

1) En indledende kortlægning af eksisterende viden om målgruppen af unge hjemløse og unge
i risiko for at blive hjemløse.

2) Etablering af en helhedsorienteret og tværgående kommunal organisering af ungeindsatsen
i de deltagende kommuner.

3) En forebyggende og tidlig indsats, hvor der etableres kontakt og relevant støtte til mål-
gruppen.

4) En konkretisering af metoder og erfaringer fra Hjemløsestrategien med særlig fokus på
de unge og de særlige behov, som unge har for støtte.

5) Erfaringsudveksling om lettere adgang til boliger for målgruppen af udsatte unge og eta-
blering af lokale initiativer.

Der kan anvendes op til 5,2 mio. kr. til evaluering, monitorering og analyser af initiativet.
Evalueringen mv. skal ligeledes dække indsatsen under § 15.75.21.40. Forankring og udbredelse
af hjemløsestrategien.

I forlængelse af afgørelse om udmøntning af ansøgningspulje til kommuners gennemførelse
af projekter vedr. en styrket og helhedsorienteret indsats til unge hjemløse i 2014 videreføres
tilskud i 2017 til de eksisterende projekter. Aarhus Kommune tildeles 2,6 mio. kr., Herning
kommune tildeles 0,7 mio. kr., Københavns Kommune tildeles 3,7 mio. kr., Ballerup Kommune
tildeles 0,7 mio. kr., Randers Kommune tildeles 0,7 mio. kr., Esbjerg Kommune tildeles 1,1 mio.
kr., Frederiksberg Kommune tildeles 0,9 mio. kr., Horsens Kommune tildeles 0,5 mio. kr., Al-
bertslund Kommune tildeles 0,6 mio. kr., Aalborg Kommune tildeles 1,1 mio. kr., og Gladsaxe
Kommune tildeles 0,5 mio. kr.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.
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40. Forankring og udbredelse af Hjemløsestrategien
Kontoen er oprettet med 3,8 mio. kr. i 2014 til yderligere forankring og udbredelse af erfa-

ringer og metoder fra Hjemløsestrategien i de kommuner, der har deltaget i arbejdet med Hjem-
løsestrategien samt i nye kommuner, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre,
Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2014 af
november 2013.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

45. Ansøgningspulje til midlertidige overgangsboliger til unge hjemløse
Kontoen er oprettet med 13,9 mio. kr. i 2015 (2015-pl) til etablering af en ansøgningspulje

til afprøvning af en model for midlertidige overgangsboliger med tilknyttet struktureret og sam-
menhængende bostøtte (ICM-støtte), som et supplerende arbejdsredskab i indsatsen til de mest
udsatte unge hjemløse, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti,
Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af sats-
puljen for 2015 af november 2014. Ansøgerkredsen udgøres af kommuner, der har et betydeligt
antal unge hjemløse med komplekse problemstillinger og med udfordringer i forhold til adgangen
til relevante boliger til målgruppen, og kommunerne skal have kendskab til/erfaringer med
ICM-metoden. Målet er, at de unge får den rette støtte til at få etableret en permanent bolig- og
livssituation efter opholdet. Kommunerne kan søge om støtte til gennemførelse af ICM-forløb
over for unge i midlertidige overgangsboliger og uddannelsesaktiviteter over for personalet mv.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

46. Evaluering af midlertidige overgangsboliger til unge hjemløse
Kontoen er oprettet med 1,0 mio. kr. i 2015, 0,2 mio. kr. i 2016, 0,5 mio. kr. i 2017 og 0,8

mio. kr. i 2018 (2015-pl) til gennemførelse af en evaluering af initiativet om midlertidige over-
gangsboliger med tilknyttet struktureret og sammenhængende bostøtte til unge hjemløse, jf. Aftale
mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal
Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015 af november 2014

Evalueringen skal indeholde en effektmåling, en implementeringsevaluering og en økonomisk
evaluering. Evalueringen udmøntes via udbud.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

50. Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede (FEAD)
Kontoen er oprettet med 0,6 mio. kr. årligt i perioden 2014-2020 (2014-pl) til national med-

finansiering af EU-fond om hjælp til de socialt dårligst stillede i Danmark til gennemførsel og
evaluering af initiativet målrettet de mest udsatte hjemløse personer i Danmark. Midlerne, dvs.
national medfinansiering samt tilskud fra EU, udmøntes via to ansøgningspuljer i henholdsvis
2016 og 2019, der gennem opsøgende indsatser, sociale indsatser og rådgivning skal sikre de
mest udsatte hjemløse personer en mere stabil, sund og tryg tilværelse med bedre mulighed for
at anvende eksisterende sociale tilbud med henblik på varige forbedringer af deres livsituation,
jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og
Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013 (Projekt-id
2014-14-d). Ansøgerkredsen for ansøgningspuljerne er frivillige sociale organisationer og NGO'-
er, eventuelt i samarbejde med kommunale institutioner. Ansøgningspuljen udmøntes desuden i
henhold til det operationelle program for social inklusion af de socialt dårligst stillede personer
af 31. maj 2016 samt Europa-Parlamentets og Rådets (EU) forordning nr. 223/2014 af 11. marts
2014 om Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede.

| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,5 mio. kr. i 2019 (2019-pl),
| jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre
| og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018. Forhøjelsen
| af kontoen sker for at efterleve kravet om mindst 15 pct. national medfinansiering af indsatserne
| i programmet.
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60. Evaluering af udbredelse af Housing First på hjemløseområdet
Kontoen er oprettet med 1,3 mio. kr. i 2016, 1,2 mio. kr. 2017 og 1,3 mio. kr. årligt i perioden

2018-2019 (2016-pl) til en evaluering af initiativet Udbredelse af Housing First på hjemløseom-
rådet, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance,
Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om
udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 (Projekt-id 2016-2-a). Evalueringen skal bestå
af en vurdering af kommuner og boformers implementering af Housing First-princippet og bo-
støttemetoderne, en samfundsøkonomisk evaluering af de langsigtede gevinster ved Housing First
og bostøttemetoderne ICM (Intensive Case Management) og CTI (Critical Time Intervention)
samt et dokumentationssystem på individniveau. Initiativet udmøntes via udbud.

| 70. Ansøgningspulje om ung under eget tag - støtte til unge hjemløse
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 11,5 mio. kr. i 2019 (2019-pl),
| jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre
| og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018. Formålet
| med ansøgningspuljen er at udvikle midlertidige boligløsninger til unge i hjemløshed eller unge
| i risiko for at ende i hjemløshed samt skabe grundlag for en mere fremskudt social indsats. An-
| søgningspuljen kan søges af kommuner, evt. i samarbejde med frivillige og private organisationer,
| eller af frivillige og private organisationer. Ansøgningspuljens målgruppe er unge mellem 18 og
| 30 år, som er i risiko for, eller som lever i hjemløshed. Det forventes, at 4-7 projekter opnår støtte
| fra ansøgningspuljen.

15.75.22. Rygeadgang og røgfrit miljø på væresteder (tekstanm. 111) (Reserva-
tionsbev.)

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... 0,0 - - - - - -

10. Rygeadgang og røgfrit miljø på
 væresteder

Udgift ................................................... 0,0 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 0,0 - - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2018

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,0
I alt .................................................................................................................................. 0,0

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
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10. Rygeadgang og røgfrit miljø på væresteder
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15.75.23. Aktivitetstilbud på væresteder mv. (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... 4,7 -1,2 - - - - -

10. Aktivitetstilbud på væresteder
 mv.

Udgift ................................................... -1,0 -0,2 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... -1,0 -0,2 - - - - -

20. Styrkelse af værestedernes rolle
i den sociale indsats
Udgift ................................................... 5,7 -1,0 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,2 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 5,6 -1,0 - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2018

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 2,2
I alt .................................................................................................................................. 2,2

10. Aktivitetstilbud på væresteder mv.
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20. Styrkelse af værestedernes rolle i den sociale indsats
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

| 15.75.24. Styrket indsats til personer med senfølger efter seksuelle overgreb i
| barndommen og ungdommen (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 2,0 mio. kr. i 2019 og 13,4
| mio. kr. årligt i perioden 2021-2022 (2019-pl), jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet,
| Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af
| satspuljen for 2019 af november 2018.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... - - - 2,0 - 13,4 13,4

10. Handlingsplan på senfølgeområ-
 det

Udgift ................................................... - - - 2,0 - 13,4 13,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - 2,0 - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - - - - 13,4 13,4

| 10. Handlingsplan på senfølgeområdet
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 2,0 mio. kr. i 2019 og 13,4
| mio. kr. årligt i perioden 2021-2022 (2019-pl), jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet,
| Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af
| satspuljen for 2019 af november 2018. Formålet med bevillingen er at iværksætte en handlings-
| plan, som bl.a. skal se på, hvordan en omstrukturering af den samlede indsats til mennesker med
| senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen og ungdommen kan tilrettelægges, herunder
| understøtte en landsdækkende indsats. Initiativet indebærer, at der med satspuljeforhandlingerne
| for 2020 skal forhandles om en samlet handlingsplan for mennesker med senfølger efter seksuelle
| overgreb i barndommen eller ungdommen.
| Der afsættes en ramme på 26,8 mio. kr. (2019-pl) til initiativer i handlingsplanen, fordelt
| med 13,4 mio. kr. årligt i periode 2021-2022. Herudover er der afsat 2,0 mio. kr. i 2019 til en
| ekstern leverandør, der skal bidrage til udarbejdelsen af et oplæg om senfølgeområdet.

15.75.26. Pulje til socialt udsatte grupper (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 3,4 mio. kr. i 2019 (2019-pl)
| til Hanne Mariehjemmet, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Al-
| ternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af
| november 2018.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn på § 15.75.26.10. Pulje til socialt udsatte
grupper, § 15.75.26.32. Forstærket indsats for voldsramte kvinder og
børn på kvindekrisecentre, § 15.75.26.40. Social indsats over for stof-
misbrugere, § 15.75.26.44. Anonym ambulant behandling af stofmis-
brugere over 18 år, § 15.75.26.50. Social indsats over for alkoholmis-
brugere, § 15.75.26.70. Digitaliseringsinitiativ for socialt udsatte, §
15.75.26.71. Forsøg med interventionscenter for voldsramte, §
15.75.26.72. Evaluering af kvindekrisecentertilbuddene, § 15.75.26.74.
Målrettet stofmisbrugsbehandling til stofmisbrugere med kaotisk blan-
dingsmisbrug og § 15.75.26.76. Midlertidig driftsbevilling til Hanne
Mariehjemmet.

BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... 35,3 14,3 20,2 11,3 5,2 - -

13. Tilskud til Københavns Kommu-
nes indsats for hjemløse
Udgift ................................................... - 5,0 5,1 5,2 5,2 - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - 5,0 5,1 5,2 5,2 - -

32. Forstærket indsats for voldsram-
te kvinder og børn på kvindekri-

 secentre
Udgift ................................................... -0,1 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... -0,1 - - - - - -

40. Social indsats over for stofmis-
brugere (tekstanm. 147)
Udgift ................................................... 22,0 9,3 8,4 2,7 - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 0,6 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 1,0 0,3 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 21,1 8,4 8,4 2,7 - - -

43. Indsats over for gravide stofmis-
 brugere

Udgift ................................................... -0,2 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... -0,2 - - - - - -

44. Anonym ambulant behandling af
stofmisbrugere over 18 år
Udgift ................................................... -0,4 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... -0,4 - - - - - -

60. Undersøgelse af stofmisbrugs-
området fra et brugerperspektiv
Udgift ................................................... 1,5 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 1,5 - - - - - -

70. Digitaliseringsinitiativ for socialt
 udsatte

Udgift ................................................... -0,1 0,0 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... -0,1 0,0 - - - - -

71. Forsøg med interventionscenter
 for voldsramte

Udgift ................................................... - 0,0 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - 0,0 - - - - -

72. Evaluering af kvindekrisecenter-
 tilbuddene

Udgift ................................................... - - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - - - - - -

73. Psykologtilbud til kvinder på
 kvindekrisecenter

Udgift ................................................... - -6,5 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - -6,5 - - - - -
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74. Målrettet stofmisbrugsbehand-
ling til stofmisbrugere med kao-

 tisk blandingsmisbrug
Udgift ................................................... 6,0 -0,2 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,2 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 5,8 -0,2 - - - - -

76. Midlertidig driftsbevilling til
 Hanne Mariehjemmet

Udgift ................................................... 6,6 6,8 6,7 - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,1 0,2 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 6,5 6,6 6,7 - - - -

77. Hanne Mariehjemmet - under-
støttelse under overgang til

 takstfinansiering
Udgift ................................................... - - - 3,4 - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - - 3,4 - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2018

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 12,2
I alt .................................................................................................................................. 12,2

13. Tilskud til Københavns Kommunes indsats for hjemløse
Kontoen er oprettet med 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2017-2020 (2017-pl) til Københavns

Kommunes indsats på hjemløseområdet, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet,
Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti
og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016 (Pro-
jekt-id 2017-18).

32. Forstærket indsats for voldsramte kvinder og børn på kvindekrisecentre
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

40. Social indsats over for stofmisbrugere (tekstanm. 147)
Bevillingen er givet som led i udmøntningen af satspuljen for 1995. Bevillingen blev ved

udmøntningen af satspuljen for 1999 gjort permanent fra 2003 (Projekt-id 1999-20).
Bevillingen anvendes til forbedring af den sociale indsats for stofmisbrugere. I forlængelse

af afgørelse om udmøntning af puljen Metodeprogram for stofmisbrugsbehandling i 2015 vide-
reføres tilskud i 2017 og 2018 til de eksisterende projekter. Odense Kommune tildeles 0,5 mio.
kr. i 2017 og 0,5 mio. kr. i 2018 (2015-pl), Aarhus Kommune tildeles 0,6 mio. kr. i 2017 og 0,7
mio. kr. i 2018 (2015-pl), Holbæk Kommune tildeles 0,5 mio. kr. i 2017 og 0,5 mio. kr. i 2018
(2015-pl), Fredericia Kommune tildeles 0,7 mio. kr. i 2017 og 0,7 mio. kr. i 2018 (2015-pl),
Herning Kommune tildeles 0,5 mio. kr. i 2017 og 0,5 mio. kr. i 2018 (2015-pl), Aabenraa
Kommune tildeles 0,8 mio. kr. i 2017 og 0,8 i 2018 (2015-pl), Silkeborg Kommune tildeles 0,5
mio. kr. i 2017 og 0,5 mio. kr. i 2018 (2015-pl), Svendborg Kommune tildeles 0,5 mio. kr. i 2017
og 0,7 mio. kr. i 2018 (2015-pl) og Randers Kommune tildeles 0,7 mio. kr. i 2017 og 0,7 mio.
kr. i 2018(2015-pl). Tilskuddene anvendes til at styrke det metodiske og systematiske arbejde i
den kommunale stofmisbrugsbehandling og dermed fremme anvendelsen af behandlingsmetoder
i stofmisbrugsbehandlingen i Danmark, der har dokumenteret effekt.
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Fra 2016 og frem udbetales et årligt tilskud på 1,9 mio. kr. (1999-pl) fra kontoen til Center
for Rusmiddelforskning til drift af bladet STOF. Tilskuddet er fra 2017 og frem flyttet til §
15.75.06.10. Stærkere social mobilitet - et udviklings- og investeringsprogram på voksenområdet.

Bevillingen på 2,7 mio. kr. i 2019 anvendes til implementering af nationale retningslinjer for
den sociale stofmisbrugsbehandling. Implementeringen varetages af Socialstyrelsen.

Kontoen er reduceret med 25,4 mio. kr. årligt i perioden 2017-2018, 31,2 mio. kr. i 2019 og
34,0 mio. kr. årligt i 2020 (2017-pl) og frem, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet,
Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det
Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016. Midlerne er
omlagt til fremadrettet anvendelse til Stærkere social mobilitet - et udviklings- og investerings-
program på voksenområdet opført på kontiene § 15.75.06.10. Stærkere social mobilitet - et ud-
viklings- og investeringsprogram på voksenområdet (Projekt-id 2017-1-a) og § 10.11.50.20.
Stofmisbrugsdatabasen (Projekt-id 2017-1-b).

43. Indsats over for gravide stofmisbrugere
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

44. Anonym ambulant behandling af stofmisbrugere over 18 år
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

60. Undersøgelse af stofmisbrugsområdet fra et brugerperspektiv
Kontoen er oprettet med 1,5 mio. kr. (2016-pl) i 2016 til gennemførelse af en undersøgelse

af stofmisbrugsområdet fra et brugerperspektiv i relation til lovgivning og praksis på området, jf.
Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alterna-
tivet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning
af satspuljen for 2016 af oktober 2015. Den kvalitative undersøgelse skal gennemføres i samar-
bejde med praktikere på området og bredt se på brugernes møde med myndigheder mv. samt
belyse, hvordan midlerne på området anvendes mest hensigtsmæssigt ud fra et brugerperspektiv.
Undersøgelsen gennemføres via udbud.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

70. Digitaliseringsinitiativ for socialt udsatte
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

71. Forsøg med interventionscenter for voldsramte
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

72. Evaluering af kvindekrisecentertilbuddene
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

73. Psykologtilbud til kvinder på kvindekrisecenter
Som led i udmøntningen af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk

Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for
2012 af 18. november 2011 er der på kontoen afsat 8,0 mio. kr. i 2012 og 8,0 mio. kr. i 2013 til
etablering af et toårigt forsøg med tilbud om psykologsamtaler til kvinder, der opholder sig på
kvindekrisecentre efter lov om social service § 109. Tilbuddet om psykologsamtaler skal, i sam-
spil med den øvrige indsats på kvindekrisecentrene, medvirke til, at kvinderne får hjælp til at
bearbejde voldsoplevelsen og give de kvinder, der har børn, mere overskud til at drage omsorg
for disse under opholdet.
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74. Målrettet stofmisbrugsbehandling til stofmisbrugere med kaotisk blandingsmisbrug
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

76. Midlertidig driftsbevilling til Hanne Mariehjemmet
Kontoen er forhøjet med 6,7 mio. kr. (2016-pl) årligt i perioden 2016-2018, jf. Aftale mellem

regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radi-
kale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen
for 2016 af oktober 2015. Midlerne anvendes til at videreføre driften af Hanne Mariehjemmet.
Det forudsættes, at Hanne Mariehjemmet opretholder de eksisterende indsatser for tilbuddet. Der
vil med bevillingen blive stillet krav om, at Hanne Mariehjemmet opgør antallet af personer, som
tager ophold, herunder personernes hjemkommune.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

| 77. Hanne Mariehjemmet - understøttelse under overgang til takstfinansiering
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 3,4 mio. kr. i 2019 (2019-pl)
| til Hanne Mariehjemmet, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Al-
| ternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af
| november 2018. Hanne Mariehjemmet har modtaget midlertidigt driftstilskud, indtil tilbuddet
| overgår til takstfinansiering i 2019. Formålet med bevillingen er at understøtte Hanne Marie-
| hjemmets arbejde for udsatte kvinder fra misbrugs- og prostitutionsmiljøet, mens institutionen
| overgår til takstfinansiering i løbet af 2019. Bevillingen dækker et eventuelt underskud som følge
| af, at indtægterne fra takstfinansiering i 2019 ikke dækker institutionens udgifter, dog højest 3,4
| mio. kr. Fra 2020 overgår institutionen til fuld takstfinansiering under forudsætning af, at det viser
| sig at være en økonomisk bæredygtig model for Hanne Mariehjemmet.

15.75.27. Fremme af kønsligestilling blandt kvinder og mænd (tekstanm. 111)
 (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... 4,3 0,1 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

31. Alternativ til Vold
Udgift ................................................... 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

32. Flere behandlingsmuligheder for
 voldelige mænd

Udgift ................................................... 3,5 -0,7 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 3,5 -0,7 - - - - -

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn på § 15.75.27.32. Flere behandlings-
muligheder for voldelige mænd.

BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
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Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2018

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,8
I alt .................................................................................................................................. 0,8

31. Alternativ til Vold
Der er årligt afsat 0,7 mio. kr. i 2014 samt 0,8 mio. kr. årligt i 2015 og frem (2014-pl) til

statens videreførelse af tilskud, jf. udmøntningen af reserve som følge af statens overtagelse af
amtslige opgaver. På denne konto ydes tilskud til en psykologisk rådgivning - Alternativ til Vold
- i Roskilde.

Rådgivningen har til formål at yde et behandlingstilbud til mænd, som har volds- eller ag-
gressionsproblemer i forhold til deres samlivspartner. Flere oplysninger kan findes på
www.atv-roskilde.dk.

32. Flere behandlingsmuligheder for voldelige mænd
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15.75.29. Social støtte i overgang til og fastholdelse af job (tekstanm. 111) (Reser-
vationsbev.)

Kontoen er oprettet med 30,9 mio. kr. i 2017, 0,7 mio. kr. i 2018, 0,2 mio. kr. i 2019 og 1,0
mio. kr. i 2020 (2017-pl) til afprøvning og evaluering af en indsatsmodel, der skal medvirke til,
at udsatte borgere opnår og fastholder et job på langt sigt, jf. Aftale mellem regeringen (V), So-
cialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socia-
listisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af no-
vember 2016.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... - 22,2 0,7 0,2 1,0 - -

10. Ansøgningspulje til afprøvning
 af indsatsmodel

Udgift ................................................... - 21,1 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - 21,1 - - - - -

20. Evaluering af afprøvning af ind-
 satsmodel

Udgift ................................................... - 1,1 0,7 0,2 1,0 - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - 0,7 0,2 1,0 - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - 1,1 - - - - -

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn på § 15.75.29.10. Ansøgningspulje til
afprøvning af indsatsmodel.

http://www.atv-roskilde.dk
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Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2018

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 8,7
I alt .................................................................................................................................. 8,7

10. Ansøgningspulje til afprøvning af indsatsmodel
Kontoen er oprettet med 29,8 mio. kr. i 2017 (2017-pl) til en ansøgningspulje, jf. Aftale

mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Ra-
dikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af sats-
puljen for 2017 af november 2016. Formålet er at afprøve en indsats, der understøtter flere udsatte
borgere i at komme i ordinært job og fastholde jobbet også på længere sigt. Der skal udvikles
og afprøves en integreret socialfaglig og beskæftigelsesrettet indsats udført af en mentor eller
bostøtte. Målgruppen er længerevarende aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år.
Ansøgerkredsen er alle landets kommuner. Projektperioden for de enkelte projekter er 2018-2020.
Det er et krav, at kommunerne i projektperioden medfinansierer 50 pct. af de samlede udgifter,
med henblik på at sikre de enkelte kommuners implementering og efterfølgende forankring af
indsatsen.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20. Evaluering af afprøvning af indsatsmodel
Kontoen er oprettet med 1,1 mio. kr. i 2017, 0,7 mio. kr. i 2018, 0,2 mio. kr. i 2019 og 1,0

mio. kr. i 2020 (2017-pl) til en effekt-, implementerings- og økonomisk evaluering af indsats-
modellen, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alli-
ance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om
udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016 (Projekt-id 2017-24-b). Initiativet udmøntes
via udbud.

| 15.75.31. Styrket indsats til mænd i krise (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 4,8 mio. kr. i 2019 (2019-pl),
| jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre
| og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018. Formålet
| med ansøgningspuljen er at hjælpe mænd i krise med at komme videre i livet og undgå en social
| deroute som følge af f.eks. partnervold, skilsmisse, arbejdsløshed mv.

| Særlige bevillingsbestemmelser:
| Regel der fraviges
| eller suppleres| Beskrivelse

| BV 2.2.11| Tilskud kan gives som tilsagn.
| BV 2.2.13| Tilskud kan forudbetales.
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... - - - 4,8 - - -

10. Ansøgningspulje om styrket ind-
sats til mænd i krise
Udgift ................................................... - - - 4,8 - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - - 4,8 - - -

| 10. Ansøgningspulje om styrket indsats til mænd i krise
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 4,8 mio. kr. i 2019 (2019-pl)
| til en ansøgningspulje, der har til formål at hjælpe mænd i krise med at komme videre i livet og
| undgå en social deroute som følge af f.eks. partnervold, skilsmisse, arbejdsløshed mv., jf. Aftale
| mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og So-
| cialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018. Ansøgningspuljen
| kan søges af kommunale og private krisecentre, som er særskilt målrettet mænd i krise. Ansøg-
| ningspuljens målgruppe er mænd, som har været udsat for vold i nære relationer, eller på anden
| måde oplever en krise i livet, der kan give risiko for en social marginalisering.

15.75.35. Initiativer for socialt udsatte grønlændere i Danmark (tekstanm. 111)
 (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... 0,7 19,6 0,3 0,3 0,6 - -

30. Strategi for herboende udsatte
grønlændere og deres børn
Udgift ................................................... 0,7 -0,6 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,0 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 0,7 -0,6 - - - - -

50. Ansøgningspulje til specialisere-
de tilbud målrettet udsatte grøn-

 lændere
Udgift ................................................... - 5,0 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - 5,0 - - - - -

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn på § 15.75.35.30. Strategi for herboende
udsatte grønlændere og deres børn, § 15.75.35.50. Ansøgningspulje til
specialiserede tilbud målrettet udsatte grønlændere og § 15.75.35.60.
Ansøgningspulje til overgangs- og peerstøtte til udsatte grønlændere i
Danmark.

BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
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60. Ansøgningspulje til overgangs-
og peerstøtte til udsatte grønlæn-
dere i Danmark
Udgift ................................................... - 15,2 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - 15,2 - - - - -

61. Evaluering af overgangs- og pe-
erstøtte til udsatte grønlændere
Udgift ................................................... - - 0,3 0,3 0,6 - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - 0,3 0,3 0,6 - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2018

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 1,4
I alt .................................................................................................................................. 1,4

30. Strategi for herboende udsatte grønlændere og deres børn
Midlerne skal anvendes til at styrke indsatsen over for udsatte grønlændere og deres børn

med fokus på en tidlig og forebyggende indsats, brobygning mellem de specialiserede tilbud til
målgruppen og den sociale indsats i øvrigt samt netværk og vidensdeling mellem centrale aktører
på området. Der afsættes op til 0,5 mio. kr. (2013-pl) til evaluering af strategien.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

50. Ansøgningspulje til specialiserede tilbud målrettet udsatte grønlændere
Kontoen er oprettet med 5,0 mio. kr. i 2017 (2017-pl) til en ansøgningspulje, jf. Aftale mel-

lem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet,
Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af

satspuljen for 2017 af november 2016. Formålet er fortsat at sikre specialiserede tilbud fra fri-
villige foreninger og private aktører, som er målrettet udsatte grønlænderes særlige behov. Mål-
gruppen er herboende udsatte grønlændere. Ansøgerkredsen er frivillige foreninger og private
aktører, der har erfaring med og varetager specialiserede tilbud målrettet udsatte grønlændere.
Projektperioden for de enkelte projekter er 12 måneder. Ansøgningspuljen kan anvendes til tilbud
til udsatte grønlændere, herunder tilbud til f.eks. udsatte grønlandske kvinder, der har særlige
udfordringer med at blive en del af det danske samfund eller tilbud og behandling, der foregår
på grønlandsk, f.eks. specialiserede behandlingstilbud til alkoholmisbrugere. Der kan ansøges om
støtte til både drifts- og projektudgifter i relation til projektet.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

60. Ansøgningspulje til overgangs- og peerstøtte til udsatte grønlændere i Danmark
Kontoen er oprettet med 15,2 mio. kr. i 2017 (2017-pl) til en ansøgningspulje, jf. Aftale

mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det
Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af sat-
spuljen for 2017 af november 2016. Formålet er at udvikle og afprøve en metode, som gør det
muligt at etablere og fastholde en længerevarende kontakt til udsatte grønlændere med henblik
på, at målgruppen opnår en bedre effekt af den sociale indsats. Målgruppen er herboende, socialt
udsatte grønlændere, herunder nytilflyttede grønlændere med behov for en særlig og intensiv
indsats i en begrænset periode. Ansøgerkredsen er alle landets kommuner, og projektperioden for
de enkelte projekter er 2017-2020. Der kan ydes støtte til at udvikle og afprøve CTI-metoden i
kommunale forvaltninger kombineret med peer-støtte i civilsamfundsinstitutioner målrettet her-
boende udsatte grønlændere. Det er et krav for at modtage støtte fra ansøgningspuljen, at kom-
munen indgår et samarbejde med en eller flere civilsamfundsorganisationer i Danmark, der har
erfaring med at være tovholdere for udsatte grønlændere.



222 § 15.75.35.60.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

61. Evaluering af overgangs- og peerstøtte til udsatte grønlændere
Kontoen er oprettet med 0,3 mio. kr. årligt i perioden 2017-2019 og 0,6 mio. kr. i 2020

(2017-pl) til en ekstern evaluering af initiativet "Overgangs- og peerstøtte til udsatte grønlændere
i Danmark", jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Al-
liance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti
om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016 (Projekt-id 2017-4-c). Evalueringen skal
omfatte metodens implementering, virkning og indsatsens effekt samt økonomiske omkostninger.
Leverandør findes via tilbudsindhentning fra en eller flere virksomheder.

15.75.36. Pulje til støtte til voldtægtsofre (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... - - - 0,5 0,5 0,5 0,5

10. Pulje til støtte til voldtægtsofre
Udgift ................................................... - - - 0,5 0,5 0,5 0,5
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - - 0,5 0,5 0,5 0,5

10. Pulje til støtte til voldtægtsofre
Der er på finansloven for 2019 afsat 0,5 mio. kr. årligt i 2019-2022 (2019-pl) til en pulje,

der kan søges af organisationer og foreninger til initiativer, som har til formål at rådgive og støtte
mænd og kvinder, som ønsker at anmelde en voldtægt eller et voldtægtsforsøg. Mange ofre op-
lever at stå alene i denne proces, og puljen skal understøtte initiativer, der modvirker dette.

15.75.41. Initiativer vedrørende kvalitetsreformen (Reservationsbev.)
I henhold til Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Ny Alliance

om finansloven for 2008 af marts 2008 blev aftaleparterne enige om en omfattende kvalitetsre-
form af den offentlige sektor. Initiativerne blev finansieret af kvalitetspuljen på § 35.11.07. Pulje
til bedre kvalitet i den offentlige sektor.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... -2,4 - - - - - -

10. Forsøg med indberetning af fejl
og utilsigtede hændelser i ældre-

 plejen
Udgift ................................................... -2,4 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... -2,4 - - - - - -

10. Forsøg med indberetning af fejl og utilsigtede hændelser i ældreplejen
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15.75.46. Handlingsplan til bekæmpelse af hjemløshed (tekstanm. 9 og 111) (Re-
servationsbev.)

Kontoen er oprettet med 27,5 mio. kr. i 2018, 14,0 mio. kr. i 2019, 28,5 mio. kr. i 2020, 53,0
mio. kr. i 2021, og 5,0 mio. kr. herefter (2018-pl), jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokra-
tiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning
af satspuljen for 2018 af november 2017. Formålet med indsatsen er, at flere personer, som lever
i hjemløshed, får den rette hjælp samt at styrke forebyggelsen af hjemløshed, herunder standse
tilstrømningen af unge hjemløse.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... - - 27,5 14,1 28,7 53,5 -

10. Social investeringspulje på
 hjemløseområdet
 Udgift ................................................... - - 3,5 5,1 10,8 13,4 -

46. Tilskud til anden virksomhed og
  investeringstilskud ......................... - - 3,5 5,1 10,8 13,4 -

11. Understøttelse af Social investe-
ringspulje på hjemløseområdet

 Udgift ................................................... - - 0,1 0,9 1,0 1,0 -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - 0,1 0,9 1,0 1,0 -

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn på § 15.75.46.10. Social investeringspulje
på hjemløseområdet, § 15.75.46.40. Ansøgningspulje om Housing First
for unge, § 15.75.46.50. Ansøgningspulje om økonomi og gældsråd-
givning, § 15.75.46.60. Social investeringspulje om støtte til borgere i
langvarig hjemløshed og § 15.75.46.70. Social investeringspulje om
fremskudt psykiatri.

BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales på § 15.75.46.10. Social investeringspulje på
hjemløseområdet og § 15.75.46.50. Ansøgningspulje om økonomi og
gældsrådgivning.
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20. Socialstyrelsens rådgivnings-
funktion på hjemløseområdet

 Udgift ................................................... - - - - 0,7 1,1 -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - - 0,7 1,1 -

30. Nationale retningslinjer for ind-
satsen mod hjemløshed
Udgift ................................................... - - 0,5 0,2 - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - 0,5 0,2 - - -

40. Ansøgningspulje om Housing
First for unge

 Udgift ................................................... - - - - 8,2 13,2 -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - - - 8,2 13,2 -

41. Udvikling og understøttelse af
Housing First for unge

 Udgift ................................................... - - 0,3 1,5 1,1 7,2 -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - 0,3 1,5 1,1 7,2 -

50. Ansøgningspulje om økonomi-
 og gældsrådgivning
 Udgift ................................................... - - 19,5 - - 0,1 -

46. Tilskud til anden virksomhed og
  investeringstilskud ......................... - - 19,5 - - 0,1 -

51. Vidensfunktion for ny og samlet
ordning for økonomi- og gælds-

 rådgivning
Udgift ................................................... - - - 2,0 - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - 2,0 - - -

60. Social investeringspulje om støt-
te til borgere i langvarig hjem-

 løshed
 Udgift ................................................... - - 3,6 4,4 4,4 7,4 -

46. Tilskud til anden virksomhed og
  investeringstilskud ......................... - - 3,6 4,4 4,4 7,4 -

70. Social investeringspulje om
 fremskudt psykiatri
 Udgift ................................................... - - - - 2,5 10,1 -

46. Tilskud til anden virksomhed og
  investeringstilskud ......................... - - - - 2,5 10,1 -

10. Social investeringspulje på hjemløseområdet
Kontoen er oprettet med 3,5 mio. kr. i 2018, 5,0 mio. kr. i 2019, 10,7 mio. kr. i 2020 og 13,3

mio. kr. i 2021 (2018-pl) til en social investeringspulje på hjemløseområdet med det formål at
styrke kommunernes incitament til at investere i en omstilling mod en mere forebyggende og
helhedsorienteret indsats på hjemløseområdet. Samtidig skal ansøgningspuljen understøtte kom-
munernes brug af business cases og potentialeberegninger som grundlag for omlægning til en
mere effektiv og koordineret indsats, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk
Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af sats-
puljen for 2018 af november 2017 (Projekt-id 2018-1-a). Ansøgningspuljen, der omfatter bevil-
lingerne afsat i 2018-2021, udmøntes én gang i 2018 og kan søges af landets kommuner. Kom-
munerne kan evt. indgå samarbejde med relevante sociale tilbud. Ansøgningspuljens målgruppe
er borgere med komplekse sociale problemstillinger, som er hjemløse eller i risiko for at opleve
hjemløshed. Det forventes, at ca. 10-15 kommuner opnår støtte fra ansøgningspuljen.
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11. Understøttelse af Social investeringspulje på hjemløseområdet
Kontoen er oprettet med 0,1 mio. kr. i 2018, 0,9 mio. kr. i 2019, 1,0 mio. kr. i 2020 og 1,0

mio. kr. i 2021 (2018-pl) med det formål at understøtte indsatserne i de projektkommuner, der
modtager støtte fra den sociale investeringspulje på hjemløseområdet, jf. Aftale mellem regerin-
gen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folke-
parti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 (Projekt-id 2018-1-a). Initiativet
udmøntes via udbud og afsættes til processtøtte til dokumentation af omstillingen samt under-
støttelse af dataindsamling til beregning af kommunale business cases og potentialeberegninger.

20. Socialstyrelsens rådgivningsfunktion på hjemløseområdet
Kontoen er oprettet i 2018 med 0,7 mio. kr. i 2020 og 1,1 mio. kr. i 2021 (2018-pl) til

kompetenceudvikling og dokumentationsredskaber som del af Socialstyrelsens rådgivningsfunk-
tion på hjemløseområdet, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Al-
ternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af
november 2017 (Projekt-id 2018-1-b1). Initiativet udmøntes via udbud.

30. Nationale retningslinjer for indsatsen mod hjemløshed
Kontoen er oprettet med 0,5 mio. kr. i 2018 og 0,2 mio. kr. i 2019 (2018-pl) til faglig bistand

i forbindelse med udviklingen af nationale retningslinjer for indsatsen mod hjemløshed, jf. Aftale
mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og So-
cialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 (Projekt-id 2018-
1-c). Initiativet udmøntes via tilbudsindhentning.

40. Ansøgningspulje om Housing First for unge
Kontoen er oprettet i 2018 med 8,1 mio. kr. i 2020 og 13,1 mio. kr. i 2021 (2018-pl) til en

ansøgningspulje med det formål at støtte og kvalificere kommunernes arbejde med unge i risiko
for hjemløshed samt unge i hjemløshed. Med ansøgningspuljen udvikles og afprøves en ny samlet
Housing First-indsats målrettet unge, så kommunerne kan styrke indsatsen over for unge med
særlige sociale udfordringer via et skærpet fokus på den helt tidlige forebyggelse, jf. Aftale
mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og So-
cialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017(Projekt-id
2018-1-d). Ansøgningspuljen, som omfatter bevillingerne afsat i 2020-2021, udmøntes én gang i
2020 og kan søges af kommuner, som har unge i risiko for hjemløshed eller unge i hjemløshed.
Ansøgningspuljens målgruppe er unge mellem 14 og 24 år, som er i risiko for, eller som allerede
lever i, hjemløshed. Det forventes, at ca. 5 kommuner opnår støtte fra ansøgningspuljen.

41. Udvikling og understøttelse af Housing First for unge
Kontoen er oprettet med 0,3 mio. kr. i 2018, 1,5 mio. kr. i 2019, 1,1 mio. kr. i 2020 og 7,1

mio. kr. i 2021 (2018-pl) med det formål at udvikle og understøtte indsatserne i de kommuner,
der arbejder med Housing First for unge, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk
Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen
for 2018 af november 2017 (Projekt-id 2018-1-d). Initiativet udmøntes via eksterne leverandører
og afsættes til modeludvikling, kompetenceudvikling, evaluering mv.

50. Ansøgningspulje om økonomi- og gældsrådgivning
Kontoen er oprettet med 19,5 mio. kr. i 2018 (2018-pl) til en ansøgningspulje med det formål

at støtte projekter, som tilbyder gratis økonomi- og gældsrådgivning og dermed medvirker til at
reducere social udsathed, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Al-
ternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af
november 2017 (Projekt-id 2018-1-e). Ansøgningspuljens ansøgerkreds er frivillige foreninger
og private organisationer, herunder almene boligorganisationer, som har erfaring med gældsråd-
givning. Gældsrådgivningen skal ske i partnerskab mellem relevante og tværsektorielle aktører,
f.eks. mellem kommunale myndigheder, frivillige foreninger og almene boligorganisationer, for
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at sikre en helhedsorienteret rådgivning. Ansøgere forpligter sig til at deltage og bidrage til en
vidensfunktion for økonomi- og gældsrådgivning og tilpasse indsatsen efter de redskaber, som
udvikles af vidensfunktionen. Ansøgningspuljens målgruppe er socialt udsatte borgere, som har
en kombination af lav indkomst, gæld og lavt rådighedsbeløb. Det forventes, at ca. 9-12 projekter
opnår støtte fra ansøgningspuljen.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

51. Vidensfunktion for ny og samlet ordning for økonomi- og gældsrådgivning
Kontoen er oprettet i 2018 med 2,0 mio. kr. i 2019 (2018-pl) med det formål at oprette en

vidensfunktion for økonomi- og gældsrådgivning, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokra-
tiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmønt-
ning af satspuljen for 2018 af november 2017 (Projekt-id 2018-1-e). Initiativet udmøntes via
udbud og afsættes til udvikling af redskaber, der kan bidrage til at sikre større kvalitet i og viden
om indsatsen.

60. Social investeringspulje om støtte til borgere i langvarig hjemløshed
Kontoen er oprettet med 3,6 mio. kr. i 2018, 4,4 mio. kr. i 2019, 4,4 mio. kr. i 2020 og 7,4

mio. kr. i 2021 (2018-pl) til en social investeringspulje på hjemløseområdet med det formål, at
understøtte investeringer i indsatsen over for langvarigt hjemløse og sikre en større udbredelse
af vidensbaserede indsatser i kommunernes hjemløseindsats, jf. Aftale mellem regeringen, So-
cialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti
om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 (Projekt-id 2018-1-f). Ansøgningspul-
jen, der omfatter bevillingerne afsat i 2018-2021, udmøntes én gang i 2018 og kan søges af
kommuner, som har særlige udfordringer med borgere i langvarig hjemløshed. Ansøgningspuljens
målgruppe er borgere i langvarig hjemløshed med komplekse sociale problemstillinger. Det for-
ventes, at ca. 5 kommuner opnår støtte fra ansøgningspuljen. 

70. Social investeringspulje om fremskudt psykiatri
Kontoen er oprettet i 2018 med 2,5 mio. kr. i 2020 og 10,0 mio. kr. i 2021 (2018-pl) til en

social investeringspulje på hjemløseområdet med det formål at støtte kommuner, i et samarbejde
med regioner, i at omlægge praksis i retning af en mere fremskudt psykiatriindsats, jf. Aftale
mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og
Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 (Projekt-id
2018-1-g). Ansøgningspuljen, der omfatter bevillingerne afsat i 2020-2021, udmøntes én gang i
2020 og kan søges af kommuner, som indgår i et samarbejde med en region. Ansøgningspuljens
målgruppe er hjemløse borgere med ubehandlede psykiatriske lidelser. Det forventes, at ca. 3-5
projekter opnår støtte fra ansøgningspuljen.

15.75.53. Socialt frikort (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)
Kontoen er oprettet med 11,0 mio. kr. i 2018, 2,0 mio. kr. i 2019 og 3,0 mio. kr. i 2020

(2018-pl) i forbindelse med etablering af en ordning med det sociale frikort, jf. Aftale mellem
regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialis-
tisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 (Projekt-id 2018-9-a).
Med det sociale frikort etableres der en ordning, der giver socialt udsatte mulighed for at tjene
op til 20.000 kr. skattefrit årligt uden at blive modregnet i evt. forsørgelsesydelse.
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... - - 11,0 2,0 3,0 - -

10. Udvikling og drift af indberet-
 ningsløsning

Udgift ................................................... - - 10,0 2,0 2,0 - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - 10,0 2,0 2,0 - -

20. Forankring, formidling og evalu-
 ering

Udgift ................................................... - - 1,0 - 1,0 - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - - 1,0 - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - 1,0 - - - -

10. Udvikling og drift af indberetningsløsning
Kontoen er oprettet med 10,0 mio. kr. i 2018, 2,0 mio. kr. i 2019 og 2,0 mio. kr. i 2020

(2018-pl) til udvikling og drift af en tværkommunal it-løsning til brug for indberetning i forbin-
delse med det sociale frikort, hvor KL varetager udbuddet, mens staten udbetaler midlerne, jf.
Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Ven-
stre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 (Pro-
jekt-id 2018-9-a).

20. Forankring, formidling og evaluering
Kontoen er oprettet med 1,0 kr. i 2018 og 1,0 mio. kr. i 2020 (2018-pl) til hhv. forankring

og formidling samt opfølgning og evaluering af ordningen med det sociale frikort, jf. Aftale
mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og
Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 (Projekt-id
2018-9-a).

| 15.75.55. Styrkelse af kvaliteten i indsatsen i socialpsykiatrien (tekstanm. 111)
|  (Reservationsbev.)
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 25,0 mio. kr. i 2019, 13,3 mio.
| kr. i 2020, 9,7 mio. kr. i 2021, 14,5 mio. kr. i 2022 og 10,5 mio.kr. årligt i 2023 og frem (2019-pl)
| til iværksættelse af en række initiativer, der skal understøtte et bredt kvalitets- og kompetenceløft
| af den samlede socialpsykiatri, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti,
| Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for
| 2019 af november 2018.

| Særlige bevillingsbestemmelser:
| Regel der fraviges
| eller suppleres| Beskrivelse

| BV 2.2.11| Tilskud kan gives som tilsagn på § 15.75.55.10. Social investeringspulje
| til recovery og rehabilitering: Partnerskab om strategisk omlægning.
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... - - - 25,0 13,3 10,1 14,5

10. Social investeringspulje til reco-
very og rehabilitering: Partner-
skab om strategisk omlægning
Udgift ................................................... - - - 13,0 - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - - 13,0 - - -

11. Understøttelse af social investe-
ringspulje til recovery og rehabi-
litering: Partnerskab om strate-

 gisk omlægning
Udgift ................................................... - - - 0,8 0,8 0,7 1,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - 0,8 0,8 0,7 1,5

20. Kompetenceløft af ledere og
medarbejdere i socialpsykiatrien

 Udgift ................................................... - - - 4,5 8,0 8,0 12,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - 4,5 8,0 8,0 12,0

30. Udbredelse og forankring af vi-
den om virksomme indsatser
Udgift ................................................... - - - 2,5 2,5 1,0 1,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - 2,5 2,5 1,0 1,0

40. Kvalitet på botilbud
Udgift ................................................... - - - 2,7 1,0 - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - 2,7 1,0 - -

50. Faglige pejlemærker for den so-
 cialpædagogiske bistand
 Udgift ................................................... - - - 1,5 1,0 0,4 -

22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - 1,5 1,0 0,4 -

| 10. Social investeringspulje til recovery og rehabilitering: Partnerskab om strategisk om-
| lægning
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 13,0 mio. kr. i 2019 (2019-pl)
| jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre
| og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018 til en ansøg-
| ningspulje med det formål at støtte kommunernes strategiske omlægning af den samlede indsats
| på socialpsykiatriområdet med fokus på recovery og rehabilitering. Ansøgningspuljens ansøger-
| kreds er landets kommuner. Ansøgningspuljens målgruppe er kommuner, som ønsker støtte til
| en strategisk omlægning af indsatsen i socialpsykiatrien. Målgruppen på borgerniveau er borgere
| over 18 år, som har psykiske vanskeligheder, og som enten modtager eller med den rette indsats
| kan forebygge behovet for at modtage ydelser efter serviceloven. Det forventes, at 2-4 kommuner
| opnår støtte fra ansøgningspuljen.

| 11. Understøttelse af social investeringspulje til recovery og rehabilitering: Partnerskab om
| strategisk omlægning
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 0,8 mio. kr. årligt i perioden
| 2019-2020, 0,7 mio. kr. i 2021 og 1,5 mio. kr. i 2022 (2019-pl), jf. Aftale mellem regeringen,
| Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti
| om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018. Formålet med initiativet er at bidrage
| til den strategiske omlægning, der allerede er i gang i en række kommuner på voksenområdet via
| vidensindsamling og facilitering, evaluering samt formidling. Indsatsen udmøntes via indkøb hos
| ekstern leverandør.
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| 20. Kompetenceløft af ledere og medarbejdere i socialpsykiatrien
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 4,5 mio. kr. i 2019, 8,0 mio.
| kr. årligt i perioden 2020-2021, 12,0 mio. kr. i 2022 og 10,5 mio. kr. årligt i 2023 og frem
| (2019-pl), jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radi-
| kale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018.
| Formålet med initiativet er at styrke viden og kompetencer i socialpsykiatrien inden for centrale
| temaer som f.eks. rehabilitering og recovery samt inddragelse og medbestemmelse. Dette gøres
| ved gennemførelse af kortlægning, udvikling og evaluering og rådgivningsforløb samt udarbej-
| delse af kursuskatalog samt guidelines for faglig ledelse. Indsatsen udmøntes via indkøb hos
| ekstern leverandør.

| 30. Udbredelse og forankring af viden om virksomme indsatser
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 2,5 mio. kr. årligt i perioden
| 2019-2020 og 1,0 mio. kr. årligt i perioden 2021-2022 (2019-pl), jf. Aftale mellem regeringen,
| Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti
| om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018. Formålet med initiativet er at etablere
| et udgående indsatsteam, der kan tilbyde landets kommuner og tilbud konkrete og målrettede
| rådgivnings- og indsatsforløb med afsæt i resultaterne fra de øvrige initiativer samt øvrig forsk-
| nings- og praksisnær viden. Indsatsen udmøntes via indkøb hos ekstern leverandør af udvik-
| lingsaktiviteter, temadage og konferencer.

| 40. Kvalitet på botilbud
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 2,7 mio. kr. i 2019 og 1,0 mio.
| kr. i 2020 (2019-pl), jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alter-
| nativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af
| november 2018. Formålet med initiativet er at kvalitetsudvikle og effektivisere indsatsen i landets
| botilbud efter servicelovens §§ 107 og 108 for borgere med psykiske vanskeligheder. Der udar-
| bejdes et indsatskatalog om kvalitet på botilbud med beskrivelse af kerneelementer i indsatsen
| samt understøttende redskaber og metoder til anvendelse på landets botilbud. Indsatsen udmøntes
| via indkøb hos ekstern leverandør.

| 50. Faglige pejlemærker for den socialpædagogiske bistand
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 1,5 mio. kr. i 2019, 1,0 mio.
| kr. i 2020 og 0,4 mio. kr. i 2021 (2019-pl), jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet,
| Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af
| satspuljen for 2019 af november 2018. Formålet er at udvikle faglige og organisatoriske pejle-
| mærker for kvaliteten i den socialpædagogiske bistand efter servicelovens § 85 til borgere med
| psykiske vanskeligheder. Herunder gennemføres en afdækning af den eksisterende viden samt
| formidling af casebeskrivelser fra 8-9 kommuner med lovende praksis. Der etableres en arbejds-
| gruppe med fageksperter, kommuner og andre relevante ressourcepersoner, som med afsæt i vi-
| densafdækningen og casene udarbejder pejlemærkerne. Indsatsen udmøntes via indkøb hos eks-
| tern leverandør.

15.75.56. Naturen som social og rehabiliterende indsats (tekstanm. 111) (Reserva-
tionsbev.)

På finansloven for 2019 er § 15.74.02. Naturen som social og rehabiliterende indsats overført
til denne konto.
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... 3,0 - - - - - -

10. Ansøgningspulje om naturen
som social og rehabiliterende

 indsats
Udgift ................................................... 3,0 - - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,1 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 2,9 - - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2018

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,0
I alt .................................................................................................................................. 0,0

10. Ansøgningspulje om naturen som social og rehabiliterende indsats
Der er afsat 3,0 mio. kr. i 2016 til en ansøgningspulje til at støtte projekter, som etablerer

indsatser, hvor naturen, herunder f.eks. terapihaver, anvendes som led i en social og rehabilite-
rende indsats over for personer med psykiske vanskeligheder som stress, depression og angst mv.,
der er i risiko for social udsathed, herunder marginalisering og isolation, jf. Aftale mellem rege-
ringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale
Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for
2016 af oktober 2015. Ansøgerkredsen udgøres af frivillige organisationer og private aktører. I
udmøntning af ansøgningspuljen stilles der krav om, at ansøgerne beskriver aktiviteter og til-
gang/metode i projektet, som kan forventes at bidrage til, at målgruppen oplever bedring i deres
livssituation, herunder forbedringer i forhold til sociale relationer og inklusion i positive fælles-
skaber.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15.75.57. Sociale tilbud til personer med sindslidelser (tekstanm. 111) (Reserva-
tionsbev.)

På finansloven for 2019 er § 15.74.10. Sociale tilbud til personer med sindslidelser overført
til denne konto.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... 45,1 20,2 0,4 - - - -

20. Fremrykningspuljen
Udgift ................................................... 8,8 -3,3 0,4 - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - 0,1 - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,9 0,0 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 7,9 -3,3 0,3 - - - -

30. Sociale tilbud til personer med
 sindslidelser

Udgift ................................................... 0,1 -3,5 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 0,1 -3,5 - - - - -

40. Sociale akuttilbud til mennesker
med en psykisk lidelse i egen

 bolig
Udgift ................................................... 14,3 13,9 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,5 0,6 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 13,8 13,3 - - - - -

50. Dokumenterende metoder i bo-
støtteindsatsen for mennesker
med psykisk lidelse
Udgift ................................................... 3,3 2,7 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,1 0,1 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 3,2 2,6 - - - - -

60. Forebyggelse af magtanvendelse
på botilbud for mennesker med

 psykisk lidelse
Udgift ................................................... 0,9 1,1 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,0 0,0 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 0,9 1,0 - - - - -

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre 1,0 mio. kr. fra § 15.75.57.70. Pulje til
forløbsprogram for mennesker med psykiske lidelser, heraf højst 2/3
som lønsum, til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen og § 15.11.30. Social-
styrelsen til udvikling af det generiske forløbsprogram for psykiske li-
delser.

BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre 1,0 mio. kr. fra § 15.75.57.90. Pulje til
plan for pårørendeinddragelse, heraf højst 2/3 som lønsum, til §
16.11.11. Sundhedsstyrelsen og § 15.11.30. Socialstyrelsen til udvikling
af koncept for planer for pårørendeinddragelse.

BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
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70. Pulje til forløbsprogram for
mennesker med psykiske lidelser
Udgift ................................................... 6,0 -0,6 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 6,0 -0,6 - - - - -

71. Pulje til plan for pårørendeind-
 dragelse

Udgift ................................................... 3,7 - - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,1 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 3,7 - - - - - -

80. Pulje til forsøg med ansættelse
af medarbejdere, frivillige og
mentorer med brugerbaggrund
Udgift ................................................... 8,0 8,3 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,2 0,3 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 7,7 8,0 - - - - -

90. Pulje til plan for pårørendeind-
 dragelse

Udgift ................................................... - 1,6 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - 0,0 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - 1,6 - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2018

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 31,8
I alt .................................................................................................................................. 31,8

20. Fremrykningspuljen
Bevillingen er tildelt til gennemførelse af Fremrykningsudvalgets forslag på det sociale om-

råde, jf. udmøntningen af satspuljen for 1994. Midlerne skal anvendes til etablering af botilbud
på beskyttede pensionater, pladser i bofællesskaber mv., væresteder med rådgivning og opsøgende
arbejde for sindslidende, etablering af beskæftigelsestilbud samt undervisningstilbud til sindsli-
dende. Af bevillingen anvendes 19,0 mio. kr. årligt til at støtte kommuner med særligt store ud-
gifter til initiativer i forbindelse med social indsats for sindslidende. Af bevillingen videreføres
tilskud i 2017 til Skanderborg Kommune svarende til 0,1 mio. kr. og til Københavns Kommune
svarende til 0,1 mio. kr.

Herudover anvendes midlerne til evaluering, undersøgelser, formidling og information samt
til udvikling af sociale tilbud i forbindelse med bolig, uddannelse, beskæftigelse og fritid mv.
Bevillingen er permanent.

Bevillingen er reduceret med 33,9 mio. kr. i 2017, 34,3 mio. kr. i 2018 og 34,7 mio. kr. årligt
i 2019 og frem, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal
Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folke-
parti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016. Midlerne er omlagt til fremadrettet
anvendelse til Stærkere social mobilitet - et udviklings- og investeringsprogram på voksenområdet
opført på § 15.75.06.10. Stærkere social mobilitet - et udviklings- og investeringsprogram på
voksenområdet og § 15.11.18.20. Stofmisbrugsdatabasen.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.
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30. Sociale tilbud til personer med sindslidelser
Tilskuddet anvendes til udvikling af sociale tilbud til mennesker med sindslidelser, herunder

unge, i forbindelse med boligforhold, beskæftigelse og fritid mv. Den største del af midlerne
udmeldes som en ansøgningspulje, hvor der er fastlagt særlige temaer for projektansøgningernes
indhold. En mindre del af midlerne kan også benyttes til centrale initiativer, herunder undersø-
gelser, analyser, efteruddannelses-aktiviteter, formidling og uforudsigelige konkrete behov mv.

Bevillingen er reduceret med 18,3 mio. kr. fra 2016 og frem.
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

40. Sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig
Der er afsat 10,0 mio. kr. i 2014, 20,0 mio. kr. i 2015, 20,0 mio. kr. i 2016 og 21,0 mio. kr.

i 2017 til udbredelse af sociale akuttilbud i en række kommuner. De sociale akuttilbud er rettet
mod mennesker med en psykisk lidelse, der bor i egen bolig. Borgeren har mulighed for selv at
henvende sig til akuttilbuddet. I forlængelse af afgørelse om udmøntning af ansøgningspuljen
Udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig i 2015 vide-
reføres tilskud i 2017 til de eksisterende projekter. Greve Kommune tildeles 1,0 mio. kr., Glad-
saxe Kommune tildeles 1,0 mio. kr., Vesthimmerland Kommune tildeles 1,0 mio. kr., Haderslev
Kommune tildeles 0,9 mio. kr., Skive Kommune tildeles 0,9 mio. kr., Jammerbugt Kommune
tildeles 1,0 mio. kr., Nyborg Kommune tildeles 0,9 mio. kr., Fredericia Kommune tildeles 1,0
mio. kr., Københavns Kommune tildeles 1,0 mio. kr., Næstved Kommune tildeles 1,0 mio. kr.,
Køge Kommune tildeles 1,0 mio. kr., Viborg Kommune tildeles 1,0 mio. kr., Roskilde kommune
tildeles 1,0 mio. kr., og Syddjurs Kommune tildeles 1,0 mio. kr. Tilskuddene anvendes med
henblik på, at borgere i målgruppen kan opretholde et trygt liv i egen bolig, og derved fastholde
sociale relationer og centrale aspekter af hverdagen som f.eks. arbejde og uddannelse. Projekt-
kommunerne skal medfinansiere akuttilbuddet i forhold til dækning af lønudgifter samt etablering
og daglig drift. Der afsættes op til 2,0 mio. kr. til metodekvalificering, implementeringsstøtte mv.
og 2,5 mio. kr. til evaluering af initiativet, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering,
Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og det Konservative Folkeparti om udmøntning af
satspuljen for 2014 af november 2013.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

50. Dokumenterende metoder i bostøtteindsatsen for mennesker med psykisk lidelse
Der er afsat 6,0 mio. kr. årligt i perioden 2014-2016 og 7,0 mio. kr. i 2017 til afprøvning af

den evidensbaserede metode Critical Time Intervention (CTI) med et rehabiliterende sigte i den
kommunale bostøtteindsats for mennesker med en psykisk lidelse (jf. SEL § 85). I forlængelse
af afgørelse om udmøntning af ansøgningspuljen Dokumenterede metoder i bostøtteindsatsen for
mennesker med psykiske lidelse i 2014 videreføres tilskud i 2017 til de eksisterende projekter.
Hillerød Kommune tildeles 0,6 mio. kr., Aalborg Kommune tildeles 0,6 mio. kr., Vejle Kommune
tildeles 0,5 mio. kr., Roskilde Kommune tildeles 0,7 mio. kr., og Greve Kommune tildeles 0,7
mio. kr. Tilskuddene anvendes til afprøvning af CTI-metoden i den kommunale bostøtteindsats
over for personer med en psykisk lidelse med henblik på, at flere mennesker med en psykisk li-
delse på lang sigt får mulighed for at bo og leve et selvstændigt liv i egen bolig med begrænset
støtte eller helt uden støtte. Der afsættes op til 2,4 mio. kr. til metodeudvikling og implemente-
ringsstøtte mv. og 2,0 mio. kr. til evaluering af initiativet, jf. Aftale mellem den daværende
SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og det Konservative Folkeparti om
udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013.

Bevillingen er nedskrevet med 2,1 mio. kr. i 2015, 2,0 mio. kr. i 2016 og 3,7 mio. kr. i 2017.
Midlerne er omprioriteret til den samlede udmøntning af satspuljen for 2015, jf. Aftale mellem
den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance
og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015 af november 2014.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.
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60. Forebyggelse af magtanvendelse på botilbud for mennesker med psykisk lidelse
Der er afsat 1,0 mio. kr. årligt i perioden 2014-2017 til forebyggelse af magtanvendelse på

botilbud for mennesker med en psykisk lidelse. I forlængelse af afgørelse om udmøntning af
bevillingen videreføres tilskud i 2017 til de eksisterende projekter. Københavns Kommune tildeles
0,1 mio. kr. og Frederikshavn Kommune tildeles 0,2 mio. kr. Projektkommunerne skal medfi-
nansiere en andel af projekterne. Der afsættes op til 1,0 mio. kr. til evaluering af initiativet, jf.
Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og det
Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

70. Pulje til forløbsprogram for mennesker med psykiske lidelser
Der er afsat 1,0 mio. kr. i 2014 og 6,0 mio. kr. årligt i perioden 2015-2016 til udvikling og

implementering af forløbsprogram målrettet mennesker med psykiske lidelser. Der afsættes 1,0
mio. kr. i 2014 til Socialstyrelsen til udvikling af en model for forløbsprogrammer for mennesker
med psykiske lidelser. Der afsættes 6,0 mio. kr. årligt i perioden 2015-2016 til to ansøgningspuljer
til støtte til regioner i samarbejde med kommuner til udvikling og implementering af lokale for-
løbsprogrammer, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti,
Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af no-
vember 2013.
Projektkommunerne skal medfinansiere minimum 33 pct. af den samlede projektsum.

Midlerne fordeles til regioner i samarbejde med kommuner på baggrund af fælles ansøgning
om udvikling og implementering af lokale forløbsprogrammer. Sundhedsstyrelsen og Socialsty-
relsen vil i samarbejde i 2014 udvikle det generiske forløbsprogram for psykiske lidelser med
inddragelse af relevante parter fra beskæftigelses- og undervisningsområdet.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

71. Pulje til plan for pårørendeinddragelse
Der er afsat 3,6 mio. kr. i 2014 og 2,0 mio. kr. årligt i perioden 2015-2017 til udvikling af

koncept samt til understøttelse af kommuners og regioners udarbejdelser af planer for pårøren-
deinddragelse, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Li-
beral Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november
2013.

Midlerne til afprøvning af konceptet "Systematisk inddragelse af pårørende" er blevet fordelt
på baggrund af ansøgninger fra regioner og kommuner. Formålet er at sætte øget fokus på at sikre
gode rammer og strukturer for pårørendeinddragelse. Afprøvningen gennemføres i perioden de-
cember 2014 til december 2017.

I forlængelse af afgørelse om udmøntning af ansøgningspuljen Koncept for inddragelse af
pårørende i 2014 videreføres tilskud i 2017 til de eksisterende projekter. Region Nordjylland til-
deles 0,8 mio. kr., og Region Syddanmark tildeles 0,8 mio. kr. Midlerne vil blive fordelt på
baggrund af ansøgninger fra regioner og kommuner og efter faglig indstilling fra Sundhedssty-
relsen og Socialstyrelsen. Formålet er at sætte øget fokus på at sikre goder rammer og strukturer
for pårørendeinddragelse. Konceptet udarbejdes nationalt i et samarbejde mellem KL, Danske
Regioner og bruger- og pårørendeorganisationer på området m.fl.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

80. Pulje til forsøg med ansættelse af medarbejdere, frivillige og mentorer med brugerbag-
grund

Der er afsat 10,0 mio. kr. i 2014 og 8,0 mio. kr. årligt i perioden 2015-2016 og 9,0 mio. kr.
i 2017 til forsøg med inddragelse af personer med brugerbaggrund i den regionale psykiatri og i
de kommunale sociale tilbud enten som ansatte i ordinære stillinger eller i fleksjob og som fri-
villige, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Al-
liance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013.
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Midlerne udmøntes i to ansøgningspuljer; Organisering af medarbejdere, mentorer og frivil-
lige, som arbejder i peer-støttefunktioner samt forsøg med ansættelse af medarbejdere, brug af
frivillige og brug af mentorer med brugerbaggrund i den regionale og kommunale indsats.

Midlerne udmøntes via en ansøgningspulje med faglig indstilling fra Sundhedsstyrelsen og
Socialstyrelsen. I forlængelse af afgørelse om udmøntning af puljen i 2014 videreføres tilskud i
2017 til de eksisterende projekter. Region Sjælland tildeles 2,3 mio. kr., Region Hovedstaden
tildeles 2,6 mio. kr., og Aarhus Kommune tildeles 3,2 mio. kr. Af de afsatte midler medgår 1,0
mio. kr. til en evaluering af initiativets resultater med henblik på at skabe et kvalificeret beslut-
ningsgrundlag i kommuner og regioner om en efterfølgende forankring og udbredelse lokalt.

Sundhedsstyrelsen, Socialstyrelsen, Danske Regioner, KL, patientforeninger og andre rele-
vante parter vil til brug for udmøntning af puljen drøfte kriterier for ansøgningerne, herunder
rammer for en model for ansættelse af medarbejdere og mentorer med brugererfaring i dansk
kontekst.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

90. Pulje til plan for pårørendeinddragelse
Bevillingen er overført fra § 16.51.40.35. Pulje til plan for pårørendeinddragelse til nærvæ-

rende konto.
Der er afsat 3,6 mio. kr. i 2014 og 2,0 mio. kr. årligt i perioden 2015-2017 til udvikling af

koncept samt til understøttelse af kommuners og regioners udarbejdelser af planer for pårøren-
deinddragelse, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Li-
beral Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november
2013.

Midlerne vil blive fordelt på baggrund af ansøgninger fra regioner og kommuner og efter
faglig indstilling fra Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen. Formålet er at sætte øget fokus på at
sikre goder rammer og strukturer for pårørendeinddragelse. Konceptet udarbejdes nationalt i et
samarbejde mellem KL, Danske Regioner og bruger- og pårørendeorganisationer på området m.fl.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15.75.58. Styrkelse af socialpsykiatrien (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)
På finansloven for 2019 er § 15.74.12. Styrkelsen af socialpsykiatrien overført til denne

konto.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... -0,1 -0,1 - - - - -

10. Isolerede sindslidende i egen bo-
 lig

Udgift ................................................... -0,1 -0,1 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... -0,1 -0,1 - - - - -

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
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Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2018

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,1
I alt .................................................................................................................................. 0,1

10. Isolerede sindslidende i egen bolig
Bevillingen er tildelt til en styrket indsats over for isolerede sindslidende, der bor i egen bolig,

jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og
Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011.

Der etableres en central pulje, som skal videreudvikle og kvalificere de metoder til opsporing
og kontaktskabelse, som Socialstyrelsen har udviklet, sikre implementering i kommunernes op-
gavevaretagelse via efteruddannelse af medarbejdere og konsulentbistand til den enkelte kom-
mune samt udvikle netværksmodeller, som styrker civilsamfundets inddragelse i det opsøgende
arbejde med henblik på, at isolerede sindslidende identificeres på et tidligere tidspunkt.

Der kan afsættes op til 1,0 mio. kr. til ekstern evaluering af indsatsen.
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15.75.59. Sundhed til socialt udsatte (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)
På finansloven for 2019 er § 15.74.13. Sundhed til socialt udsatte overført til denne konto.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... -0,1 - - - - - -

10. Sundhed til socialt udsatte
Udgift ................................................... -0,1 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... -0,1 - - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2018

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,1
I alt .................................................................................................................................. 0,1

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
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10. Sundhed til socialt udsatte
Bevillingen er tildelt til at fremme sundhedstilstanden hos socialt udsatte voksne, jf. Aftale

mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folke-
parti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af sats-
puljen for 2009 af oktober 2008. Formålet er dels, at socialt udsatte får en bedre tandsundhed,
dels at den opsøgende indsats øges, samt at adgangen til sundhedsydelser i det eksisterende sy-
stem lettes, og dels at sikre gratis prævention til målgruppen, så antallet af provokerede aborter
og antallet af seksuelt overførte sygdomme mindskes.

Med puljen til tandbehandling kan der ydes støtte til etablering af nye projekter på samme
vilkår som tandklinikken Bisserne i Mændenes Hjem i København. Det er alene kommuner, der
kan søge støtte fra puljen. Driften skal bero på frivillig arbejdskraft, og tilskuddet kan udeluk-
kende ydes til oprettelsen og igangsættelse af tandklinikker. Der oprettes en central pulje, hvor
kommuner kan søge støtte til etablering af opsøgende sundhedsteams i 3 større byer på samme
vilkår som SundhedsTeam i København. Med puljen til gratis prævention gives et tilbud til
stofmisbrugere og andre udsatte, og i tilknytning til den gratis prævention ydes der rådgivning
om forskellige præventionsmuligheder.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15.75.61. Psykiatriaftale 2011-2014 (Reservationsbev.)
På finansloven for 2019 er § 15.74.15. Psykiatriaftale 2011-2014 overført til denne konto.
Bevillingen er tildelt til en forlængelse af psykiatriaftalen 2007-2010 (2011-pl) , jf. Aftale

mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folke-
parti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af sats-
puljen for 2011 af oktober 2010 .

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... -1,7 -1,5 - - - - -

20. Særforanstaltninger
Udgift ................................................... - 0,0 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - 0,0 - - - - -

40. Sindslidende med misbrug
Udgift ................................................... -1,4 -0,3 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... -1,4 -0,3 - - - - -

50. Tidlig og målrettet indsats over-
for børn og unge med psykiske
vanskeligheder og deres familier
Udgift ................................................... -0,3 -1,2 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... -0,3 -1,2 - - - - -

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
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60. Overgangen fra barn til voksen
samt en styrket indsats for unge
med psykiske vanskeligheder,
herunder spiseforstyrrelser og

 selvskadende adfærd
Udgift ................................................... - -0,1 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - -0,1 - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2018

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 4,1
I alt .................................................................................................................................. 4,1

20. Særforanstaltninger
Der er afsat en central pulje til initiativer, som styrker indsatsen i særforanstaltninger for børn,

unge og voksne med sociale vanskeligheder, sindslidelser og handicap. Initiativet vil have fokus
på både udredning, den konkrete indsats og organiseringen af indsatsen. I sammenhæng med
projektet sikres, at resultaterne dokumenteres og formidles til kommunerne samt kommunale,
regionale og private leverandører. Initiativet koordineres med VISO, som vil sætte fokus på om-
rådet.

Der budgetteres ikke længere på kontoen. 

40. Sindslidende med misbrug
Der er afsat i alt 36,0 mio. kr. til initiativet. Indsatsen indeholder to dele:
1) Modelprojekt, som sigter på at integrere den sociale indsats, misbrugsbehandlingen og

indsatsen i behandlingspsykiatrien. Modelprojektet målrettes den del af målgruppen med de
sværeste problemstillinger

2) I tilknytning til screeningsprojektet i Kampen mod Narko II iværksættes et projekt til unge
sindslidende med et misbrug. Screeningsprojektet forventes at afdække misbrugere med psykiske
vanskeligheder, der ikke tidligere har været kendt i socialpsykiatrien.

Der budgetteres ikke længere på kontoen. 

50. Tidlig og målrettet indsats overfor børn og unge med psykiske vanskeligheder og deres
familier

Der er afsat i alt 64 mio. kr. til initiativer, der skal styrke indsatsen over for børn og unge
med psykiske vanskeligheder. Af midlerne kan der afsættes op til 3,0 mio. kr. til evaluering og
dokumentation. De prioriterede indsatsområder er:

1) opsporing af og tidlig støtte til børn og unge med begyndende eller lettere psykiske van-
skeligheder på uddannelsessteder med henblik på at sikre inklusion i normalsystemerne, herunder
bl.a. gennem en tidlig og koordineret indsats at forebygge f.eks. udskillelse fra folkeskolen og
frafald på ungdomsuddannelserne og

2) støtte til forældre til psykisk syge børn, herunder f.eks. netværksdannelse, erfaringsud-
veksling, opsamling og udbredelse af viden, mv.

Der budgetteres ikke længere på kontoen. 
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60. Overgangen fra barn til voksen samt en styrket indsats for unge med psykiske vanske-
ligheder, herunder spiseforstyrrelser og selvskadende adfærd

Der er afsat midler til en central pulje til målrettede udviklingsprojekter, der skal styrke
indsatsen over for gruppen af unge sindslidende i overgangen fra barn til voksen, og som sikrer
den fornødne opmærksomhed og de nødvendige værktøjer og metoder i de sektorer, som møder
den unge. Eksisterende erfaringer med en sammenhængende og helhedsorienteret indsats, hvor
koordination på tværs af forvaltningsgrænser er det bærende princip, skal indgå i initiativet.

Der budgetteres ikke længere på kontoen. 

15.75.62. Generel indsats til forebyggelse af vold på botilbud (tekstanm. 111) (Re-
servationsbev.)

På finansloven for 2019 er § 15.74.18. Generel indsats til forebyggelse af vold på botilbud
overført til denne konto.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... - 0,4 2,8 2,1 - - -

10. Styrket samarbejde og koordine-
ring mellem Arbejdstilsynet og

 socialtilsynene
Udgift ................................................... - 0,4 2,8 2,1 - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - 0,4 2,8 2,1 - - -

20. Indsatsteam til forebyggelse af
vold på botilbud og forsorgs-

 hjem
Udgift ................................................... - - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2018

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 2,3
I alt .................................................................................................................................. 2,3

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevilling fra § 15.75.62. Generel indsats
til forebyggelse af vold på botilbud til § 17.21.01. Arbejdstilsynet til
generel indsats til forebyggelse af vold på botilbud.

BV 2.6.5 Af den overførte bevilling til § 17.21.01. Arbejdstilsynet kan der kon-
verteres driftsmidler til lønsum, dog højst 2/3 af udgiften, hvorved
lønsumsloftet forhøjes tilsvarende.

BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
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10. Styrket samarbejde og koordinering mellem Arbejdstilsynet og socialtilsynene
Der er afsat 0,7 mio. kr. i 2017, 2,8 mio. kr. i 2018 og 2,1 mio. kr. i 2019 (2017-pl) til

samarbejde og koordinering mellem Arbejdstilsynet og socialtilsynene, jf. Aftale mellem rege-
ringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale
Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for
2017 af november 2016 (Projekt-id 2017-86). Formålet med initiativet er at styrke koordineringen
af samarbejdet mellem Arbejdstilsynet og Socialtilsynet med henblik på at forebygge vold på
botilbud for voksne. Bevillingen udmøntes til Socialtilsyn Nord, Syd, Midt, Øst og Hovedstaden
samt Arbejdstilsynet, hvor der gennemføres koordinerede indsatser mellem hhv. ét arbejdstil-
synscenter og ét Socialtilsyn. Socialtilsynene modtager i alt, fordelt ligeligt mellem tilsynene, 0,4
mio. kr. i 2017, 1,5 mio. kr. i 2018 og 1,0 mio. kr. i 2019 (2017-pl). Arbejdstilsynet modtager
0,3 mio. kr. i 2017, 1,3 mio. kr. i 2018 og 1,1 mio. kr. i 2019 (2017-pl). Med bevillingen stilles
der krav om etablering af en samarbejdsaftale om blandt andet underretning mellem Arbejdstil-
synet og de fem socialtilsyn. Der stilles endvidere krav om, at den koordinerede indsats indled-
ningsvist foretages på i alt fem botilbud og med afsæt i erfaringerne fra disse gennemføres ko-
ordinerede indsatsbesøg på øvrige botilbud. Det tilstræbes, at hvert socialtilsyn gennemfører en
koordineret indsats i op til 12 botilbud.

Kontoen er oprettet med 0,7 mio. kr. i 2017, 2,8 mio. kr. i 2018 og 2,1 mio. kr. i 2019 til
samarbejde og koordinering mellem Arbejdstilsynet og socialtilsynene, jf. Aftale mellem rege-
ringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale
Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for
2017 af november 2016. Formålet med initiativet er at styrke koordineringen af samarbejdet
mellem Arbejdstilsynet og Socialtilsynet med henblik på at forebygge vold på botilbud for
voksne. Bevillingen udmøntes til Socialtilsyn Nord, Syd, Midt, Øst og Hovedstaden samt Ar-
bejdstilsynet, hvor der gennemføres koordinerede indsatser mellem hhv. ét arbejdstilsynscenter
og ét Socialtilsyn. Socialtilsynene modtager i alt, fordelt ligeligt mellem tilsynene, 0,4 mio. kr. i
2017, 1,5 mio. kr. i 2018 og 1,0 mio. kr. i 2019. Arbejdstilsynet modtager 0,3 mio. kr. i 2017,
1,3 mio. kr. i 2018 og 1,1 mio. kr. i 2019. Med bevillingen stilles der krav om etablering af en
samarbejdsaftale om blandt andet underretning mellem Arbejdstilsynet og de fem socialtilsyn.
Der stilles endvidere krav om, at den koordinerede indsats indledningsvist foretages på i alt fem
botilbud og med afsæt i erfaringerne fra disse gennemføres koordinerede indsatsbesøg på øvrige
botilbud. Det tilstræbes, at hvert socialtilsyn gennemfører en koordineret indsats i op til 12 bo-
tilbud.

20. Indsatsteam til forebyggelse af vold på botilbud og forsorgshjem
Kontoen er oprettet med 3,6 mio. kr. i 2017 med det formål at etablere et indsatsteam til

forebyggelse af vold på botilbud og forsorgshjem, som skal tilbyde støtte, vejledning og under-
visning til kommuner, regioner og botilbud, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet,
Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti
og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016. Der
er afsat midler til kompetenceudvikling i kommuner, regioner og botilbud i forbindelse med
indsatsteamforløb på 2,3 mio. kr. i 2017. Udmøntningen sker via udbud. Der er afsat 1,3 mio.
kr. til Arbejdstilsynets opgavevaretagelse i forbindelse med indsatsteamets arbejde. Der er end-
videre afsat i alt 23,8 mio. kr. i perioden 2017-2020 på § 15.11.30.52. Initiativer i forbindelse
med aftalen om udmøntning af satspuljen for 2017 til Socialstyrelsens opgavevaretagelse.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.
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15.75.63. Styrket indsats over for personer udsat for seksuelle overgreb (tekstanm.
111) (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet på finansloven for 2019, idet der er overført bevilling fra § 15.74.01.
Styrket indsats over for personer udsat for seksuelle overgreb.

Centrenes formål er at tilbyde voksne med senfølger efter seksuelle overgreb rådgivning og
behandling med henblik på at forbedre denne gruppes aktuelle livssituation fysisk, psykisk og
socialt. Initiativets målgruppe er voksne borgere over 18 år med senfølger af seksuelle overgreb.

Centrene skal tilbyde målgruppen behandling og rådgivning gennem en bred vifte af tilbud
i en kombineret professionel og frivillig indsats. Hvert center er en organisatorisk enhed, som skal
bestå af en behandlingsdel, der varetages af autoriserede, kliniske psykologer, samt en frivilligdel,
der kan yde rådgivning og støtte for eksempel i form af støttegrupper mv. Herudover etableres
der en professionel socialrådgivningsfunktion i hvert center.

På forsøgsbasis oprettes endvidere et overgrebscenter i tilknytning til ét af de tre regionale
centre, hvor voksne med senfølger efter andre overgreb i barndommen/ungdommen såsom fysisk
og psykisk vold, voldtægt og grov omsorgssvigt og lignende ligeledes kan henvende sig.

Der kan anvendes op til 2,0 mio. kr. (2012-pl) til evaluering af indsatsen.
Kontoen er forhøjet med 15,7 mio. kr. i 2016, 15,8 mio. kr. i 2017, 9,8 mio. kr. i 2018 og

4,9 mio. kr. i 2019 (2016-pl), jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Fol-
keparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det
Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 (Projekt-id
2016-18-a). Midlerne anvendes til at videreføre driften af tre regionale senfølgecentres indsats
målrettet mennesker med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen.

Driftstilskuddene gives med henblik på efterfølgende forankring af de tre senfølgecentres
indsats uden yderligere statslig finansiering. Senfølgecentrenes indsats indeholder bl.a. en kom-
bination af psykologbehandling, socialrådgivning og frivillig støtte. Der tildeles således midler
til Center for Seksuelt Misbrugte Øst, der dækker Region Hovedstaden og Region Sjælland, til
Center for Seksuelt Misbrugte Syd, der dækker Region Syddanmark og til Center for Seksuelt
Misbrugte Midt-Nord, der dækker Region Midtjylland og Region Nordjylland. Fordelingen af
midlerne mellem senfølgecentrene besluttes af Socialstyrelsen på baggrund af projektbeskrivelser
og budgetter fra centrene. Der stilles krav om, at senfølgecentrene løbende indsender de produk-
ter, der er forbundet med Socialstyrelsens processtøtte.

Kontoen er forhøjet med 5,5 mio. kr. i 2018, 10,5 mio. kr. i 2019 og 15,4 mio. kr. årligt i
2020 og frem (2017-pl), jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti,
Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative
Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016 (Projekt-id 17-7). Midlerne
udmøntes som permanent driftsstøtte til Center for Seksuelt Misbrugte Øst, Center for Seksuelt
Misbrugte Syd og Center for Seksuelt Misbrugte Midt-Nord. Fordelingen af de samlede midler
på kontoen tager udgangspunkt i fordelingen mellem senfølgecentrene i 2016.

| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 6,8 mio. kr. i 2019 og 21,4
| mio. kr. i 2020 (2019-pl), jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti,
| Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019
| af november 2018. Formålet med forhøjelsen er at nedbringe ventetiden på psykologhjælp og
| herved imødekomme den stigende efterspørgsel på området. Den øgede bevilling skal desuden
| bidrage til, at centrene kan udbrede indsatsen f.eks. ved at etablere satellitfunktioner andre steder
| i landet. Der forudsættes samme indhold i senfølgecentrenes tilbud som hidtil, men med et tilføjet
| krav om, at senfølgecentrene arbejder målrettet med at nedbringe ventetiden på psykologhjælp.
| Herudover indebærer forhøjelsen, at centrene skal bidrage til udarbejdelsen af et fælles system
| til opgørelse af ventetider på senfølgecentrene. Det fælles system skal sikre, at der skabes et
| sammenligneligt overblik over ventetider og varigheden af psykologforløb på de tre centre. En-
| delig stilles der med bevillingen også krav om, at der på senfølgecentrene skal være mulighed
| for at modtage anonym behandling og rådgivning samt, at der tages hensyn til sproglige barrierer,
| f.eks. for grønlændere.
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... 15,0 15,9 15,6 22,6 37,2 15,8 15,8

10. Centre for seksuelt misbrugte
Udgift ................................................... - - 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - - 0,2 0,2 0,2 0,2

20. Center for Seksuelt Misbrugte
 Øst

Udgift ................................................... 6,3 6,4 6,1 7,5 10,6 6,1 6,1
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,2 0,2 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 6,1 6,2 6,1 7,5 10,6 6,1 6,1

30. Center for Seksuelt Misbrugte
 Syd

Udgift ................................................... 3,9 4,8 4,6 8,4 16,6 4,6 4,6
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,1 0,1 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 3,8 4,7 4,6 8,4 16,6 4,6 4,6

40. Center for Seksuelt Misbrugte
 Midt-Nord

Udgift ................................................... 4,8 4,9 4,7 6,3 9,6 4,7 4,7
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,1 0,1 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 4,6 4,8 4,7 6,3 9,6 4,7 4,7

50. Styrket indsats over for personer
udsat for seksuelle overgreb
Udgift ................................................... - -0,3 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - -0,3 - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2018

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... -0,2
I alt .................................................................................................................................. -0,2

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
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10. Centre for seksuelt misbrugte
Kontoen vedrører midler til centre for seksuelt misbrugte, som endnu ikke er fordelt til sen-

følgecentrene.

20. Center for Seksuelt Misbrugte Øst
Center for Seksuelt Misbrugte Øst tildeles 6,1 mio. kr. i 2017 og frem (2017-pl).

| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1,4 mio. kr. i 2019 (2019-pl)
| og 4,5 mio. kr. i 2020 (2019-pl), jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folke-
| parti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for
| 2019 af november 2018.

30. Center for Seksuelt Misbrugte Syd
Center for Seksuelt Misbrugte Syd tildeles 4,6 mio. kr. i 2017 og frem (2017-pl).

| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 3,8 mio. kr. i 2019 (2019-pl)
| og 12,0 mio. kr. i 2020 (2019-pl), jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Fol-
| keparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for
| 2019 af november 2018.

40. Center for Seksuelt Misbrugte Midt-Nord
Center for Seksuelt Misbrugte Midt-Nord tildeles 4,7 mio. kr. i 2017 og frem (2017-pl).

| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1,6 mio. kr. i 2019 (2019-pl)
| og 4,9 mio. kr. i 2020 (2019-pl), jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folke-
| parti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for
| 2019 af november 2018.

50. Styrket indsats over for personer udsat for seksuelle overgreb
Som led i Aftale mellem daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,

Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen
for 2010 af oktober 2009 er der afsat 12,8 mio. kr. i 2010 til en styrket indsats over for personer
udsat for seksuelle overgreb. Målgruppen er mennesker, der har været udsat for seksuelt misbrug,
herunder incest, samt deres pårørende. Formålet er at sikre et kvalitetsløft i den indsats, der ydes
til mennesker, som har været udsat for et seksuelt overgreb. Sigtet er, at den enkelte 1) bliver
bedre i stand til at leve med overgrebet, 2) får et mere harmonisk familieliv og 3) bliver bedre i
stand til at fastholde et uddannelsesforløb og/eller tilknytning til arbejdsmarkedet.

Initiativet skal sikre bedre rådgivning og støtte til målgruppen. Dette gøres ved at etablere
en central pulje til målrettede initiativer i de frivillige incestcentre på området. Den centrale pulje
skal have to fokusområder: 1) Udviklingsinitiativer, der understøtter den direkte rådgivning og
støtte og 2) effekten af indsatsen. Metodeudviklingsprojekterne i initiativet vil basere sig på en
afsøgning af aktuelt bedste viden. Udvikling af effektmålingsværktøjer i de frivillige incestcentre
med en efterfølgende effektmåling af indsatsen i centrene er en integreret del af initiativet.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15.75.64. Center for selvmordsforskning (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)
På finansloven for 2019 er § 15.13.02. Center for selvmordsforskning overført til denne

konto.
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... 3,9 3,9 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

10. Center for selvmordsforskning
Udgift ................................................... 3,9 3,9 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 3,9 3,9 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

10. Center for selvmordsforskning
Centret forsker i årsager til selvmord og selvmordsforsøg, registrerer selvmordsforsøg og

selvmord og samler, koordinerer og formidler viden om selvmordsadfærd med henblik på fore-
byggelse. Centret fører to offentlige registre: Register for Selvmordsforsøg og Register for Selv-
mord. Centrets forskning retter sig især mod grupper med høj selvmordsrisiko, og det forsk-
ningsbaserede videns- og uddannelsesarbejde retter sig især mod personalegrupper, som arbejder
med mennesker, hvor risikoen for selvmordsadfærd er høj.

Centret finansieres af satspuljen og drives som en selvejende institution (Projekt-id 1997-24,
1999-23, 2006-115).

Yderligere oplysninger om centret kan findes på www.selvmordsforskning.dk.

| 15.75.65. Udvikling af rapportværktøj (Reservationsbev.)
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 1,3 mio. kr. i 2019 (2019-pl)
| til udvikling af et rapportværktøj til kommunerne på stofmisbrugsområdet med henblik på at
| kunne benytte data mere systematisk og aktivt i udviklingen af stofmisbrugsbehandlingsindsatsen,
| som forventes udarbejdet af Danmarks Statistik jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet,
| Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af
| satspuljen for 2019 af november 2018

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... - - - 1,3 - - -

10. Udvikling af rapportværktøj
Udgift ................................................... - - - 1,3 - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - 1,3 - - -

| 10. Udvikling af rapportværktøj
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 1,3 mio. kr. i 2019 (2019-pl)
| om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018 til udvikling af et rapportværktøj til
| kommunerne på stofmisbrugsområdet med henblik på at kunne benytte data mere systematisk og
| aktivt i udviklingen af stofmisbrugsbehandlingsindsatsen, som forventes udarbejdet af Danmarks
| Statistik jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale
| Venstre og Socialistisk Folkeparti.

http://www.selvmordsforskning.dk
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15.75.66. Rådet for Socialt Udsatte (Driftsbev.)
På finansloven for 2019 er § 15.11.20. Rådet for Socialt Udsatte overført til denne konto.

1. Budgetoversigt 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Nettoudgiftsbevilling ................................... 6,7 7,1 7,1 7,0 6,9 3,9 3,8

Indtægt ......................................................... 0,0 0,0 - - - - -
Udgift ........................................................... 6,7 6,9 7,1 7,0 6,9 3,9 3,8

Årets resultat ............................................... 0,0 0,2 -  - - - -

10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 6,7 6,9 7,1 7,0 6,9 3,9 3,8
Indtægt .................................................. 0,0 0,0 - - - - -

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur
15.75.66. Rådet for Socialt Udsatte, CVR-nr. 34734577.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Rådet blev oprettet på finansloven for 2002 som et uafhængigt råd ud fra et ønske om at
styrke indsatsen over for socialt udsatte, navnlig hjemløse, stofmisbrugere, prostituerede, sindsli-
dende og alkoholmisbrugere.

Rådet skal være talerør for en gruppe mennesker, som ellers har vanskeligt ved at blive hørt.
Opgaverne er:
- at følge den sociale indsats for socialt udsatte,
- at stille forslag til en forbedret indsats over for socialt udsatte,
- at stille forslag om, hvordan det civile samfund kan inddrages stærkere i det sociale arbejde,
- at udarbejde en årlig rapport om situationen for socialt udsatte.

Rådet behandler ikke enkeltsager.
Børne- og socialministeren udpeger formanden og medlemmerne, 8-12 personer i alt. De

udpeges i kraft af deres særlige indsigt og erfaringer med socialt udsatte grupper. Der er nedsat
et sekretariat under Børne- og Socialministeriet. Kontoen omfatter udgifterne hertil, honorar til
formanden samt godtgørelse til medlemmerne af udgifter til befordring, tabt arbejdsfortjeneste
mv. i forbindelse med rådets møder.

Flere oplysninger om rådet kan findes på hjemmesiden www.udsatte.dk.

5. Opgaver og mål
Opgaver Mål
Opfølgning på udviklingen i socialt udsattes
situation

Rådet for Socialt Udsatte følger udviklingen i
socialt udsattes situation og udarbejder en årlig
rapport herom samt kommer med forslag til
en forbedret indsats. Herudover arbejder rådet
for, at de udsatte grupper kommer til orde i
den offentlige debat, og at politikernes vi-
densgrundlag forbedres.

http://www.udsatte.dk
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6. Specifikation af udgifter pr. opgave

7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3

Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Indtægter i alt .............................................. 0,0 0,0 -  - - - -
6. Øvrige indtægter .................................... 0,0 0,0 -  - - - -

8. Personale
 R R B F BO1 BO2 BO3

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Personale i alt (årsværk) ............................ 6 7 6  8 8 5 5
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 2,9 3,4 4,8  4,7 4,6 2,6 2,5

Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 2,9 3,4 4,8  4,7 4,6 2,6 2,5

9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3

Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Reguleret egenkapital ................................. - - 0,1 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 0,9 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 1,0 - - - -

Samlet gæld ultimo ..................................... - - - - - - -

Låneramme .................................................. - - 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - - - - - -

10. Almindelig virksomhed
Bevillingen anvendes til rådets driftsudgifter.
Der er afsat 1,0 mio. kr. årligt (2013-pl) til styrkelse af rådets funktion som talerør for udsatte

grupper, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering og Enhedslisten om finansloven for
2013 af november 2012.

Bevillingen er forhøjet med 2,8 mio. kr. årligt i perioden 2017-2020 (2017-pl), jf. Aftale
mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det
Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af sat-
spuljen for 2017 af november 2016 (Projekt-id 2017-20). Heraf anvendes 2,0 mio. kr. årligt til
videreførelse af den eksisterende udviklings- og aktivitetsbevilling til Rådet for Socialt Udsatte
med henblik på at styrke rådets rolle som talerør for udsatte grupper i samfundet, mens 0,8 mio.
kr. årligt anvendes til at fremme og understøtte kommunernes arbejde med at etablere og forankre
lokale udsatteråd samt øvrige initiativer, der har til formål at styrke kommunernes inddragelse
af udsatte borgere.

Mio. kr., 2019-pl
R

2016
R

2017
B

2018
F

2019
BO1
2020

BO2
2021

BO3
2022

Udgift i alt ........................................... 6,7 6,9 7,1 7,0 6,9 3,9 3,8

0. Generelle fællesomkostninger ..... 2,0 2,9 1,6 2,9 2,9 2,0 1,9
1. Opfølgning på udviklingen i socialt

udsattes situation.......................... 4,7 4,0 5,5 4,1 4,0 1,9 1,9
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15.75.67. Styrket indsats for sindslidende (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)
Kontoen er oprettet på finansloven for 2019, idet bevillingen er overført fra § 15.74.14.

Styrket indsats for sindslidende.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... -0,3 - - - - - -

10. Fremskudt sagsbehandling
Udgift ................................................... -0,3 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... -0,3 - - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2018

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,3
I alt .................................................................................................................................. 0,3

10. Fremskudt sagsbehandling
Kontoen er oprettet til styrkelse af kommunernes sagsbehandling over for sindslidende, jf.

Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk
Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne og udmøntning af
satspuljen for 2011 af oktober 2010.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15.75.68. De Grønlandske Huse (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)
Kontoen er oprettet på finansloven for 2019, idet der er overført bevilling fra § 15.75.35.20.

Overførte amtslige tilskud til de Grønlandske Huse, § 15.75.35.40. De Grønlandske Huses indsats
for nytilkomne grønlændere, § 15.75.73.46. Det Grønlandske Hus i Aalborg, § 15.75.73.47. Det
Grønlandske Hus i Aarhus, § 15.75.73.48. Det Grønlandske Hus i Odense og § 15.75.73.49. Det
Grønlandske Hus i København.

De grønlandske huse har i en årrække drevet sociale tilbud målrettet udsatte grønlændere
bosat i Danmark. De grønlandske huse udgør dels en væsentlig støtteforanstaltning for udsatte
grønlændere og dels en væsentlig partner for kommunerne i indsatsen for at forebygge og be-
grænse social udsathed blandt grønlændere i Danmark.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
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Særlige bevillingsbestemmelser:

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... 14,1 6,3 10,4 12,4 12,4 8,3 8,3

10. Overførte amtslige tilskud til De
 Grønlandske Huse

Udgift ................................................... 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4

20. De Grønlandske Huses indsats
for nytilkomne grønlændere
Udgift ................................................... 7,8 - 4,1 4,1 4,1 - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 7,8 - 4,1 4,1 4,1 - -

30. Det Grønlandske Hus i Aalborg
Udgift ................................................... 1,2 1,2 1,2 1,7 1,7 1,7 1,7
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 1,2 1,2 1,2 1,7 1,7 1,7 1,7

40. Det Grønlandske Hus i Aarhus
Udgift ................................................... 1,2 1,2 1,2 1,7 1,7 1,7 1,7
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,0 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 1,2 1,2 1,2 1,7 1,7 1,7 1,7

50. Det Grønlandske Hus i Odense
Udgift ................................................... 0,4 0,4 0,4 0,9 0,9 0,9 0,9
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 0,4 0,4 0,4 0,9 0,9 0,9 0,9

60. Det Grønlandske Hus i Køben-
 havn

Udgift ................................................... 1,1 1,1 1,1 1,6 1,6 1,6 1,6
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 1,1 1,1 1,1 1,6 1,6 1,6 1,6

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2018

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,0
I alt .................................................................................................................................. 0,0

10. Overførte amtslige tilskud til De Grønlandske Huse
| Kontoen er oprettet på finansloven for 2019, idet bevillingen er overført fra § 15.75.35.20.
| Overførte amtslige tilskud til de Grønlandske Huse.
| Der er afsat 2,1 mio. kr. årligt og frem (2007-pl) til statens videreførelse af tilskud, jf. ud-
| møntning af reserve i forbindelse med statens overtagelse af amtskommunale opgaver. På kontoen
| ydes tilskud til De Grønlandske Huse i København, Odense og Aarhus. Midlerne gives efter en
| fordelingsnøgle, hvor Det Grønlandske Hus i København tildeles 60 pct. af bevillingen, Det

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
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| Grønlandske Hus i Odense tildeles 15 pct. af bevillingen og Det Grønlandske Hus i Aarhus til-
| deles 25 pct. af bevillingen.

20. De Grønlandske Huses indsats for nytilkomne grønlændere
Kontoen er oprettet på finansloven for 2019, idet bevillingen er overført fra § 15.75.35.40.

De Grønlandske Huses indsats for nytilkomne grønlændere.
Der er afsat 4,0 mio. kr. årligt (2017-pl)i perioden 2018-2019 til videreførelse af driftstilskud

til inklusionsindsatsen i De Grønlandske Huse, beliggende i hhv. Aalborg, Aarhus, København
og Odense, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alli-
ance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti
om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016 (Projekt-id 2017-4-b). Midlerne fordeles
ligeligt mellem de fire grønlandske huse i 2018 og 2019 på baggrund af projektbeskrivelse og
budget, der godkendes af Socialstyrelsen.

| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 4,1 mio. kr. i 2020 (2019-pl),
| jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre
| og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018. Forhøjelsen
| er en et-årig videreførelse af den eksisterende støtte til De Grønlandske Huses indsats med bl.a.
| rådgivning til nytilkomne udsatte grønlændere samt til opsøgende medarbejdere i de grønlandske
| lokalmiljøer.

30. Det Grønlandske Hus i Aalborg
Kontoen er oprettet på finansloven for 2019, idet bevillingen er overført fra § 15.75.73.46.

Det Grønlandske Hus i Aalborg .
Der er afsat 0,7 mio. kr. årligt fra 2014 og frem (2014-pl) i varigt driftstilskud til Det Grøn-

landske Hus i Aalborgs tilbud til socialt udsatte grønlændere i Danmark, jf. Aftale mellem den
daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative
Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013 (Projekt-id 2014-42-a).
Kontoen er forhøjet med 0,5 mio. kr. årligt fra 2018 og frem, jf. Aftale mellem den daværende
SRSF-regering, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om
udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 (Projekt-id 2012-77-a3).

Tilbuddene omfatter bl.a. værestedsaktiviteter, rådgivning og assistance i forhold til sociale
og økonomiske forhold, herunder den enkeltes kontakt med myndigheder mv.

| I forbindelse med ændringsforslagene er der afsat 0,5 mio. kr. årligt i perioden 2019-2022
| (2019-pl) til studieforberedende forløb, der understøtter yderligere indføring i dansk akademisk
| sprogbrug og studiekultur for grønlandske studerende.

40. Det Grønlandske Hus i Aarhus
Kontoen er oprettet på finansloven for 2019, idet bevillingen er overført fra § 15.75.73.47.

Det Grønlandske Hus i Aarhus.
Der er afsat 1,1 mio. kr. årligt fra 2014 og frem (2014-pl) i varigt driftstilskud til Det Grøn-

landske Hus i Aarhus' tilbud til socialt udsatte grønlændere i Danmark.
Tilbuddene omfatter bl.a. værestedsaktiviteter, rådgivning og assistance i forhold til sociale

og økonomiske forhold, herunder den enkeltes kontakt med myndigheder mv.
| I forbindelse med ændringsforslagene er der afsat 0,5 mio. kr. årligt i perioden 2019-2022
| (2019-pl) til studieforberedende forløb, der understøtter yderligere indføring i dansk akademisk
| sprogbrug og studiekultur for grønlandske studerende.
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50. Det Grønlandske Hus i Odense
Kontoen er oprettet på finansloven for 2019, idet bevillingen er overført fra § 15.75.73.48.

Det Grønlandske Hus i Odense.
Der er afsat 0,4 mio. kr. årligt fra 2014 og frem (2014-pl) i varigt driftstilskud til Det Grøn-

landske Hus i Odenses tilbud til socialt udsatte grønlændere i Danmark, jf. Aftale mellem den
daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative
Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013 (Projekt-id 2014-42-c).

Tilbuddene omfatter bl.a. værestedsaktiviteter, rådgivning og assistance i forhold til sociale
og økonomiske forhold, herunder den enkeltes kontakt med myndigheder mv.

| I forbindelse med ændringsforslagene er der afsat 0,5 mio. kr. årligt i perioden 2019-2022
| (2019-pl) til studieforberedende forløb, der understøtter yderligere indføring i dansk akademisk
| sprogbrug og studiekultur for grønlandske studerende.

60. Det Grønlandske Hus i København
Kontoen er oprettet på finansloven for 2019, idet bevillingen er overført fra § 15.75.73.49.

Det Grønlandske Hus i København.
Der er afsat 1,1 mio. kr. årligt fra 2014 og frem (2014-pl) i varigt driftstilskud til Det Grøn-

landske Hus i Københavns tilbud til socialt udsatte grønlændere i Danmark, jf. Aftale mellem den
daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative
Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013 (Projekt-id 2014-42-d).

Tilbuddene omfatter bl.a. værestedsaktiviteter, rådgivning og assistance i forhold til sociale
og økonomiske forhold, herunder den enkeltes kontakt med myndigheder mv.

| I forbindelse med ændringsforslagene er der afsat 0,5 mio. kr. årligt i perioden 2019-2022
| (2019-pl) til studieforberedende forløb, der understøtter yderligere indføring i dansk akademisk
| sprogbrug og studiekultur for grønlandske studerende.

15.75.69. KFUK's arbejde (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)
Kontoen er oprettet på finansloven for 2019, idet der er overført bevilling fra § 15.75.73.63.

Reden i København, § 15.75.73.64. Reden i Odense og § 15.75.73.65. Reden i Aarhus.
KFUK's Sociale Arbejde har til formål at hjælpe og udøve omsorg for mennesker i belastede

situationer og tage aktuelle sociale og humanitære sager op. På dette grundlag kan KFUK's So-
ciale Arbejde i takt med aktuelle behov og muligheder oprette, drive og/eller støtte driften af
væresteder, herberger og hjem, behandlings- og resocialiseringssteder, rekreations- og feriesteder
samt andre aktiviteter, der falder inden for foreningens formål.

Rederne i Odense, Aarhus og København er institutioner organiseret under KFUK's Sociale
Arbejde.

Rederne fungerer som rådgivning, varmestue, værested og nathjem. Målet med Redernes ar-
bejde er en forbedring af de prostituerede kvinders levevilkår, herunder deres basale sociale fær-
digheder, kontakt til andre myndigheder og deres sundhedstilstand.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... 15,2 15,2 15,4 18,2 18,2 18,2 18,1

10. Reden i København
Udgift ................................................... 7,1 7,1 7,2 7,3 7,3 7,3 7,3
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 7,1 7,1 7,2 7,3 7,3 7,3 7,3

20. Reden i Odense
Udgift ................................................... 3,1 3,1 3,1 3,2 3,2 3,2 3,1
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 3,1 3,1 3,1 3,2 3,2 3,2 3,1

30. Reden i Aarhus
Udgift ................................................... 5,0 5,0 5,1 5,2 5,2 5,2 5,2
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 5,0 5,0 5,1 5,2 5,2 5,2 5,2

40. Reden i Aalborg
Udgift ................................................... - - - 2,5 2,5 2,5 2,5
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - - 2,5 2,5 2,5 2,5

10. Reden i København
Kontoen er oprettet på finansloven for 2019, idet bevillingen er overført fra § 15.75.73.63.

Reden i København.
Der er afsat 1,5 mio. kr. i 2005 og 4,5 mio. kr. (2005-pl) årligt i permanent driftsbevilling

fra og med 2006 som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 (Projekt-id 2005-70).
Der er afsat 1,4 mio. kr. årligt fra 2011 og frem (2011-pl) i varigt driftstilskud til Reden i

København, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti,
Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om ud-
møntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 (Projekt-id 2010-47b).).

Reden i København er et møde- og rådgivningssted for kvinder - herunder prostituerede, der
har behov for støtte og ophold i døgnregi. Reden i København har blandt andet til formål at skabe
mulighed for resocialisering af prostituerede kvinder, at tilbyde disse kvinder ophold og aflastning
i krisesituationer, at yde vejledning om hvilke myndigheder og institutioner, som målgruppen kan
søge hjælp hos samt at udføre opsøgende arbejde i prostitutions- og stofmiljøet.

20. Reden i Odense
Kontoen er oprettet på finansloven for 2019, idet bevillingen er overført fra § 15.75.73.64.

Reden i Odense.
Der er afsat 0,3 mio. kr. (2005-pl) årligt i permanent driftsbevilling fra og med 2005 som led

i udmøntningen af satspuljen for 2005 (Projekt-id 2005-70).Der er afsat 2,7 mio. kr. årligt fra
2011 og frem (2011-pl) i varigt driftstilskud til Reden i Odense, jf. Aftale mellem den daværende
VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre,
Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009
(Projekt-id 2010-47b).).

Reden i Odense er et være- og rådgivningssted fortrinsvis for prostituerede kvinder. Reden i
Odense har blandt andet til formål at skabe mulighed for resocialisering af prostituerede kvinder,
at yde vejledning om hvilke myndigheder og institutioner, som målgruppen kan søge hjælp hos
samt at udføre opsøgende og oplysende arbejde.
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30. Reden i Aarhus
Kontoen er oprettet på finansloven for 2019, idet bevillingen er overført fra § 15.75.73.65.

Reden i Aarhus.
Der er afsat 0,5 mio. kr. i 2005 og 1,5 mio. kr. (2005-pl) årligt i permanent driftsbevilling

fra og med 2006 som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 (Projekt-id 2005-70).Der er afsat
2,9 mio. kr. årligt fra 2011 og frem (2011-pl) i varigt driftstilskud til Reden i Aarhus, jf. Aftale
mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti,
Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for
2010 af oktober 2009 (Projekt-id2010-47b).

Reden i Aarhus er et være- og rådgivningssted fortrinsvis for prostituerede kvinder. Reden i
Aarhus har blandt andet til formål at skabe mulighed for resocialisering af prostituerede kvinder,
at yde vejledning om hvilke myndigheder og institutioner, som målgruppen kan søge hjælp hos
samt at udføre opsøgende arbejde i gademiljøet.

| 40. Reden i Aalborg
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 2,5 mio. kr. årligt i perioden
| 2019-2022 og 1,8 mio. kr. årligt i 2023 og frem (2019-pl) til driftsstøtte til Reden Aalborg, jf.
| Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre
| og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018. Af bevillin-
| gen afsættes der 1,8 mio. kr. årligt fra 2019 og frem (2019-pl) til at understøtte Reden Aalborgs
| mulighed for at tilbyde gratis og anonym rådgivning til målgruppen og 0,7 mio. kr. årligt i peri-
| oden 2019-2022 (2019-pl) til at understøtte en indsats i regi af Reden Aalborg målrettet unge.
| Reden Aalborg er et gratis og anonymt tilbud til kvinder og mænd, der sælger, eller har solgt,
| seksuelle ydelser for penge, husly, materielle goder eller andet.

15.75.73. Driftsstøtte til organisationer mv. vedr. udsatte voksne (tekstanm. 111)
 (Reservationsbev.)

Der er på finansloven for 2019 overført bevilling fra § 15.13.30.10. Tilskud til Livslinien, §
15.75.70.19. Kirkens Korshær, § 15.75.74.66. Fundamentet og § 15.75.74.67. Krisecenter for
mænd i Fredericia.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
| BV 2.4.9| Budgetvejledningens bestemmelser vedrørende godkendelse af vedtæg-
| ter og dispositionsberettigede personer, løn- og ansættelsesvilkår for
| institutionens personale og de statslige regnskabsregler finder ikke an-
| vendelse for § 15.75.73.60. Startlinjen, § 15.75.73.61. Landsforeningen
| af nuværende og tidligere psykiatribrugere, § 15.75.73.66. Projekt
| Udenfor, § 15.75.73.74. SAND - De hjemløses Landsorganisation, og
| § 15.75.73.87. Livslinien jf. BV 2.4.9 punkterne 1, 5 og 6.
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... 36,6 45,2 54,0 68,7 65,6 53,2 49,2

10. Spor
Udgift ................................................... - - - 1,0 1,0 1,0 1,0
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - - 1,0 1,0 1,0 1,0

17. BrugerForeningen for Aktive
 Stofbrugere
 Udgift ................................................... - - 1,2 1,2 1,2 1,2 -

46. Tilskud til anden virksomhed og
  investeringstilskud ......................... - - 1,2 1,2 1,2 1,2 -

18. Peer-Netværket Danmark
Udgift ................................................... - - 0,8 1,5 1,5 - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - 0,8 1,5 1,5 - -

19. Brugernes Akademi
 Udgift ................................................... - - 0,5 0,5 0,5 0,5 -

46. Tilskud til anden virksomhed og
  investeringstilskud ......................... - - 0,5 0,5 0,5 0,5 -

25. Fundamentet
Udgift ................................................... - - - 1,2 - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - - 1,2 - - -

30. Horsens Krisecenter for Mænd
Udgift ................................................... - - - 0,4 0,4 0,4 0,4
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - - 0,4 0,4 0,4 0,4

35. Krisecenter for Mænd i Frederi-
 cia

Udgift ................................................... - - - 0,8 0,4 0,4 0,4
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - - 0,8 0,4 0,4 0,4

50. Satspuljeaftalen for 2012, drifts-
støtte til bevillinger, der udløber

 i 2011
Udgift ................................................... - - 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

51. Satspuljeaftalen for 2012, drifts-
støtte til bevillinger, der udløber

 i 2012
Udgift ................................................... 0,0 - 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,0 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

52. Satspuljeaftalen for 2013, drifts-
støtte til bevillinger der udløber

 i 2012
Udgift ................................................... - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

57. Café Exit
Udgift ................................................... - 1,5 3,0 3,0 3,0 - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - 1,5 3,0 3,0 3,0 - -
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58. Gadejuristen
Udgift ................................................... - 5,0 5,1 5,2 5,2 - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - 5,0 5,1 5,2 5,2 - -

59. Kirkens Korshær
Udgift ................................................... 3,9 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 3,9 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

60. Startlinjen
Udgift ................................................... 4,2 4,2 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 4,2 4,2 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3

61. Landsforeningen af nuværende
og tidligere psykiatribrugere
Udgift ................................................... 3,9 3,9 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 3,9 3,9 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

62. Landsforeningen Bedre Psykiatri
Udgift ................................................... 4,2 4,1 6,6 6,7 6,7 6,7 6,7
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 4,2 4,1 6,6 6,7 6,7 6,7 6,7

66. Projekt Udenfor
Udgift ................................................... 6,0 6,0 6,1 6,2 6,2 6,2 6,2
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 6,0 6,0 6,1 6,2 6,2 6,2 6,2

70. Kvisten - Center for personer
udsat for seksuelle overgreb
Udgift ................................................... - 3,5 3,5 3,5 3,5 - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - 3,5 3,5 3,5 3,5 - -

74. SAND - De hjemløses Landsor-
 ganisation

Udgift ................................................... 4,0 3,9 5,0 5,1 5,1 5,1 4,0
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 4,0 3,9 5,0 5,1 5,1 5,1 4,0

77. Landsforeningen af Væresteder
Udgift ................................................... 1,6 2,2 2,2 2,4 2,4 2,4 2,4
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 1,6 2,2 2,2 2,4 2,4 2,4 2,4

81. Landsforeningen mod Spisefor-
 styrrelser

Udgift ................................................... 2,8 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 2,8 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9

86. Dansk Stalking Center
Udgift ................................................... - - - 5,5 6,5 8,0 8,0
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - - 5,5 6,5 8,0 8,0

87. Tilskud til Livslinien
Udgift ................................................... 6,0 6,0 6,1 6,2 6,2 6,2 6,2
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 6,0 6,0 6,1 6,2 6,2 6,2 6,2

90. Idræt For Sindet
Udgift ................................................... - - - 1,5 - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - - 1,5 - - -
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91. OMBOLD
Udgift ................................................... - - - 1,0 - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - - 1,0 - - -

92. Danner
 Udgift ................................................... - - - 1,9 1,9 1,2 -

46. Tilskud til anden virksomhed og
  investeringstilskud ......................... - - - 1,9 1,9 1,2 -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2018

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 3,0
I alt .................................................................................................................................. 3,0

| 10. Spor
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 1,0 mio. kr. årligt i perioden
| 2019-2022 (2019-pl) i driftsstøtte til Landsforeningen Spor, jf. Aftale mellem regeringen, So-
| cialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti
| om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018.
| Landsforeningen Spor har til formål at synliggøre voksnes senfølger af seksuelle overgreb i
| barndommen og ungdommen. Dette gøres bl.a. ved at indsamle og formidle viden om senfølger
| af seksuelle overgreb og pårørendeproblematikker. Herudover arbejder landsforeningen for at
| skabe rammer for medlemmernes netværksdannelse samt for at forbedre forholdene for voksne
| med senfølger, f.eks. ved at fremme målgruppens samfundspolitiske interesser.
| Formålet med bevillingen er at understøtte aktiviteterne i Landsforeningen Spor med henblik
| på at bidrage til viden om konsekvenserne af senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen
| og ungdommen.

17. BrugerForeningen for Aktive Stofbrugere
Kontoen er oprettet med 1,2 mio. kr. årligt i perioden 2018-2021 (2018-pl) til driftsstøtte til

BrugerForeningen for Aktive Stofbrugere, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk
Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af sats-
puljen for 2018 af november 2017 (Projekt-id 2018-20).

BrugerForeningen er en forening, der varetager stof- og metadonbrugeres interesser. For-
eningen yder rådgivning og støtte til stof- og metadonbrugere og driver desuden et værested for
målgruppen.
Formålet med bevillingen er at sikre den fortsatte drift af BrugerForeningen for Aktive Stofbru-
geres aktiviteter mv., således at foreningen fortsat kan yde rådgivning og støtte til stof- og me-
tadonbrugere samt fungere som talerør for målgruppen og modvirke ensomhed og stigmatisering.

18. Peer-Netværket Danmark
Kontoen er oprettet med 0,8 mio. kr. i 2018 og 1,5 mio. kr. årligt i perioden 2019-2020

(2018-pl) til driftsstøtte til Peer-Netværket Danmark, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemo-
kratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om ud-
møntning af satspuljen for 2018 af november 2017 (Projekt-id 2018-23).

Peer-Netværket Danmark er et uafhængigt, landsdækkende netværk af frivillige og lønnede
peer støtter, der blev etableret i 2014 som landsdækkende netværk under LAP, SIND, Gallo
Huset, Outsideren og Recovery Lab. Peer-Netværket Danmark arbejder med peerstøtte i regioner,
kommuner, civilsamfund og landsdækkende netværksaktiviteter. Peer-Netværket varetager udover
rådgivning og støtte til psykisk sårbare borgere også rådgivning og netværksaktiviteter til peer-
støtte medarbejdere.
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Formålet med bevillingen er at sikre fortsat udvikling, forankring og national organisering
af Peer-Netværket Danmark med henblik på at støtte psykisk sårbare borgere i et peer perspektiv,
samt at understøtte udviklingen af en recovery-orienteret praksis ved brug af peer-støtte-medar-
bejdere.

19. Brugernes Akademi
Kontoen er oprettet med 0,5 mio. kr. årligt i perioden 2018-2021 (2018-pl) til driftsstøtte til

Brugernes Akademi, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alter-
nativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018
af november 2017 (Projekt-id 2018-1-i). Driftsstøtten er en del af Handlingsplan til bekæmpelse
af hjemløshed.

Brugernes Akademi er en forening af og for stofbrugere, som deler viden og erfaringer med
hinanden og med behandlere, social- og sundhedsfaglige medarbejdere og politikere.

Formålet med bevillingen er at styrke Brugernes Akademis arbejde med at repræsentere nogle
af samfundets mest udsatte borgere. Dette sker bl.a. ved at oplyse brugerne om deres muligheder
og rettigheder, organisere bisiddere, formidle kontakt til kommuner og regioner, samt ved at va-
retage brugernes interesser.

25. Fundamentet
Kontoen er oprettet på finansloven for 2019, idet bevillingen er overført fra § 15.75.74.66.

Fundamentet.
Kontoen er oprettet med 1,2 mio. kr. i 2019 (2018-pl) til midlertidig forankringsstøtte til

Fundamentets projekt 'Liv trods mandekrise', jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet,
Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning
af satspuljen for 2018 af november 2017 (Projekt-id 2018-26). Den midlertidige forankringsstøtte
gives med henblik på, at projektet forankres uden for satspuljen efter bevillingsudløb.

| 30. Horsens Krisecenter for Mænd
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 0,4 mio. kr. årligt i perioden
| 2019-2022 (2019-pl) i driftsstøtte til Horsens Krisecenter for Mænd, jf. Aftale mellem regeringen,
| Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folke-
| parti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018.
| Horsens Krisecenter for Mænd har til formål at forebygge socialt udsathed blandt mænd, som
| er kommet i krise pga. eksempelvis psykisk eller fysisk vold, skilsmisse eller arbejdsløshed.
| Krisecenteret tilbyder bl.a. rådgivning, vejledning og evt. et midlertidigt overnatningssted.
| Formålet med bevillingen er at sikre den fortsatte drift af Horsens Krisecenter for Mænd, så
| centeret kan fortsætte sine aktiviteter for mænd i krise.

35. Krisecenter for Mænd i Fredericia
Kontoen er oprettet på finansloven for 2019, idet bevillingen er overført fra § 15.75.74.67.

Krisecenter for mænd i Fredericia.
Kontoen er oprettet med 0,4 mio. kr. i 2019 (2018-pl) til midlertidig forankringsstøtte til

Krisecenter for Mænd i Fredericias projekt 'Bedre støtte til udsatte mænd', jf. Aftale mellem re-
geringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk
Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 (Projekt-id 2018-27). Den
midlertidige forankringsstøtte gives med henblik på, at projektet forankres uden for satspuljen
efter bevillingsudløb.

| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,4 mio. kr. årligt i perioden
| 2019-2022 (2019-pl) i driftsstøtte til Krisecenter for Mænd i Fredericia, jf. Aftale mellem rege-
| ringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk
| Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018.
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| Krisecenter for Mænd i Fredericia har til formål at forebygge socialt udsathed blandt mænd,
| som er kommet i krise pga. eksempelvis psykisk eller fysisk vold, skilsmisse eller arbejdsløshed.
| Krisecenteret tilbyder bl.a. rådgivning, vejledning og evt. et midlertidigt overnatningssted.
| Formålet med forhøjelsen er at sikre den fortsatte drift af Krisecenter for Mænd i Fredericia,
| så centeret kan fortsætte sine aktiviteter for mænd i krise.

50. Satspuljeaftalen for 2012, driftsstøtte til bevillinger, der udløber i 2011
Kontoen er oprettet med en permanent bevilling på 4,7 mio. kr. i 2012 og 8,5 mio. kr. i 2013

og frem (2012-pl) til driftsstøtte til projekter mv., hvis bevilling udløber i 2011, jf. Aftale mellem
den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative
Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 (Projekt-id 2012-77-a-1).
Bevillingen er udmøntet, jf. § 15.75.73.46. Det Grønlandske Hus i Aalborg og § 15.75.73.79.
Foreningen Grønlandske Børn.

Der flyttes 2,0 mio. kr. årligt fra 2012 og frem (2012-pl) til Gadejuristen på Justitsministeriets
område, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal
Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af november
2011.

51. Satspuljeaftalen for 2012, driftsstøtte til bevillinger, der udløber i 2012
Kontoen er oprettet med en permanent bevilling på 4,7 mio. kr. årligt fra 2013 og frem

(2012-pl) til reserve til driftsstøtte til projekter mv., hvis bevilling udløber i 2012, jf. Aftale
mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det
Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 (Projekt-id
2012-77-b1). Satspuljeaftalen for 2012, driftsstøtte til bevillinger, der udløber i 2012 er udmøntet,
jf. udmøntningsaftalen af 11. april 2012 (Satspuljen for 2012) og § 15.75.73.80. Fonden for So-
cialt Ansvar, § 15.75.73.81. Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser og § 15.75.73.82. PS
Landsforening Pårørende til spiseforstyrrelser.

52. Satspuljeaftalen for 2013, driftsstøtte til bevillinger der udløber i 2012
Kontoen er forhøjet med 1,8 mio. kr. årligt i 2013-2015 og 1,7 mio. kr. årligt i 2016 og frem

(2013-pl) til driftsstøtte til projekter mv., hvis bevilling udløber i 2012, jf. Aftale mellem den
daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative
Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 af oktober 2012 (Projekt-id 2013-43-a).

Bevillingen er udmøntet jf. § 15.75.73.83. Foreningen Danske Døvblinde.

57. Café Exit
Kontoen er oprettet med 1,5 mio. kr. i 2017 og 3,0 mio. kr. årligt i perioden 2018-2020

(2017-pl) til driftstilskud til Café Exit, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk
Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det
Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016 (Projekt-id
2017-15).

Café Exit er en landsdækkende forening, som støtter tidligere og nuværende indsatte i over-
gangen fra fængsel til løsladelse. Café Exits formål er, gennem et kirkeligt socialt arbejde, at
formidle muligheder og give nyt håb til indsatte og ex-indsatte for herigennem at hjælpe dem til
at tage ansvar for eget liv, bryde tidligere mønstre og indtage en meningsfuld plads i samfundet.

Formålet med bevillingen er at sikre, at Café Exit kan videreføre deres nuværende aktivi-
tetsniveau i perioden 2017-2020.
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58. Gadejuristen
Kontoen er oprettet med 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2017-2020 (2017-pl) til Gadejuristen,

jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alter-
nativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om ud-
møntning af satspuljen for 2017 af november 2016 (Projekt-id 2017-16).

Gadejuristen er en privat organisation, der yder udgående retshjælp og andre former for støtte
til og for udsatte mennesker. Organisationen udfører bl.a. opsøgende gadearbejde. Gadejuristens
primære målgruppe er borgere med et aktuelt eller tidligere stofbrug, der også kan have andre
sociale problemer.

Formålet med bevillingen er at sikre driften og udbredelsen af Gadejuristens arbejde for en
særligt sårbar gruppe borgere til andre byer frem mod 2020.

59. Kirkens Korshær
Kontoen er oprettet på finansloven for 2019, idet der er overført bevilling fra § 15.75.70.19.

Kirkens Korshær.
Kontoen er oprettet som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet,

Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntning af satspuljen
for 2006 af oktober 2005. Kontoen er forhøjet med 2,0 mio. kr. årligt fra 2016 og frem (2015-pl)
til Kirkens Korshærs Natcafé, jf. Aftale om finansloven for 2015. Natcaféen tilbyder ly for natten
til nogle af samfundets mest udsatte borgere, som ikke har et sted at overnatte. Midlerne skal
sikre, at hjemløse, misbrugere, mennesker med psykiske lidelser mv. også fremover kan få gavn
af tilbuddet.

60. Startlinjen
Kontoen er oprettet med 3,2 mio. kr. fra 2009 og frem (2009-pl) til Startlinjen jf. Aftale

mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti,
Radikale Venstre og Liberal Alliance om satspuljen for 2009 af november 2008 (Projekt-id
2009-22-a).

Kontoen er forhøjet med 0,7 mio. kr. om året fra 2015 og frem (2015-pl) til en permanent
forhøjelse af den eksisterende driftsbevilling til Startlinjens (tidligere "Linien - når sindet gør
ondt") rådgivningstilbud for at sikre fornuftig drift af tilbuddet, jf. Aftale mellem den daværende
SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konser-
vative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015 af november 2014 (Projekt-id 2015-70-b).
Startlinjen er en landsdækkende, anonym telefonrådgivning, som har til formål at hjælpe og støtte
sindslidende, psykisk sårbare, pårørende mv. ved at stille rådgivning til rådighed i hverdagen.

61. Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere
Kontoen er oprettet med 3,5 mio. kr. fra 2009 og frem (2009-pl) til Landsforeningen af nu-

værende og tidligere psykiatribrugere, der bl.a. har til formål at medvirke til en bevidstgørelse
af den enkeltes ressourcer, så også mennesker med sindslidelser kan bidrage positivt til samfun-
det, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socia-
listisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2009
af november 2008 (Projekt-id 2009-22-a).

62. Landsforeningen Bedre Psykiatri
Der er afsat 3,7 mio. kr. årligt fra 2011 og frem (2010-pl) i varigt driftstilskud til Bedre

Psykiatri, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti,
Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om ud-
møntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009.

Kontoen er forhøjet med 2,4 mio. kr. årligt fra 2018 og frem (2018-pl) til driftsstøtte til Bedre
Psykiatri, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det
Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november
2017 (Projekt-id 2018-24).
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Bedre Psykiatri har til formål at skabe bedre vilkår for pårørende til psykisk syge, bl.a. ved
at udbrede kendskabet til psykiske sygdomme, nedbryde tabuer, myter og fordomme om psykiske
sygdomme og støtte de pårørende.

Formålet med den forhøjede bevilling er, at Bedre Psykiatris aktiviteter skal skabe et bedre
liv for pårørende til psykisk syge og sætte fokus på de problemer og udfordringer, som de pårø-
rende oplever.

66. Projekt Udenfor
Der er afsat 5,3 mio. kr. årligt fra 2010 og frem (2010-pl) i varigt driftstilskud til Projekt

Udenfor, jf.Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti,
Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om ud-
møntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 (Projekt-id 2010-47-b).

Projekt Udenfors formål er at forbedre forholdene for hjemløse ved at afdække og doku-
mentere udstødende faktorer i samfundet, formidle viden om udstødende faktorer samt ved gen-
nem praktisk arbejde at søge at forbedre forholdene for de personer, der allerede er udstødte.

70. Kvisten - Center for personer udsat for seksuelle overgreb
Kontoen er oprettet med 3,5 mio. kr. årligt i perioden 2017-2020 (2017-pl) til Kvisten for at

sikre, at der er målrettede og særskilte tilbud til mænd med senfølger efter seksuelle overgreb i
barndommen, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal
Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folke-
parti om udmøntning af satspuljen 2017 af november 2016 (Projekt-id 2017-8). Formålet med
bevillingen, at støtte Kvistens eksisterende tilbud til mænd, som har senfølger efter seksuelle
overgreb i barndommen, samt udbrede indsatsen målrettet mænd til flere byer.

74. SAND - De hjemløses Landsorganisation
Der er afsat 3,6 mio. kr. årligt fra 2011 og frem (2010-pl) i varigt driftstilskud til SAND -

De hjemløses landsorganisation, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokra-
tiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kri-
stendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009.

Kontoen er forhøjet med 1,0 mio. kr. årligt i perioden 2018-2021 (2018-pl) til driftsstøtte til
SAND - De hjemløses Landsorganisation, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk
Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af sats-
puljen for 2018 af november 2017 (Projekt-id 2018-1-j). Driftsstøtten er en del af Handlingsplan
til bekæmpelse af hjemløshed.

SAND's formål er at modvirke årsagerne til og virkningerne af hjemløshed. Dette tilstræbes
bl.a. ved at være et politisk talerør og en social forening for nuværende og tidligere hjemløse, at
formidle et mere nuanceret billede af hjemløses liv ved at informere befolkningen om hjemløse
og deres vilkår, samt ved at samarbejde med relevante organisationer og myndigheder på lands-
plan og lokalt.

Formålet med den forhøjede bevilling er at styrke SAND's arbejde med at repræsentere nogle
af samfundets mest udsatte borgere. Dette sker bl.a. ved at oplyse brugerne om deres muligheder
og rettigheder, organisere bisiddere, formidle kontakt til kommuner og regioner, samt ved at va-
retage brugernes interesser.

77. Landsforeningen af Væresteder
Der er afsat 1,6 mio. kr. årligt fra 2012 og frem (2012-pl) i varigt driftstilskud til Landsfor-

eningen af
Væresteder, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti,
Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om sats-
puljen
for 2010 af oktober 2009 (Projekt-id 2011-22-a2).
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Landsforeningen af Væresteder har til formål at forbedre vilkårene for brugerne af væresteder
ved at fungere som talerør for værestederne og dets brugere. Herunder arbejder landsforeningen
blandt andet med at fremme erfaringsudveksling, styrke udviklingen og kvaliteten af værestederne
samt med at indsamle og formidle information internt og eksternt.

Kontoen er forhøjet med 0,5 mio. kr. årligt i perioden 2017-2020 (2017-pl) til landsforenin-
gens arbejde med at bistå landets væresteder med faglig sparring, jf. Aftale mellem regeringen
(V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre,
Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af
november 2016 (Projekt-id 2017-19).

| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,2 mio. kr. årligt i perioden
| 2019-2020 og 0,7 mio. kr. årligt i perioden 2021-2022 (2019-pl), jf. Aftale mellem regeringen,
| Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folke-
| parti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018. Formålet med forhøjelsen er at
| fastholde finansieringen til understøttelse af landsforeningens arbejde med at bistå landets være-
| steder med faglig sparring.

81. Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser
Der er afsat 1,8 mio. kr. årligt fra 2013 og frem (2012-pl) i varigt driftstilskud til Landsfor-

eningen mod Spiseforstyrrelser, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Det
Konservative

Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om satspuljen for 2012 af november 2011
(Projekt-id 2012-77-b3).

Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser har til formål at støtte personer med spiseforstyrrel-
ser og selvskadende adfærd og deres pårørende gennem rådgivning og oplysning. Herudover ar-
bejder landsforeningen for at forebygge spiseforstyrrelser og selvskade ved at udbrede kendskabet
til disse og årsagerne hertil.

Kontoen er forhøjet med 1,0 mio. kr. årligt fra 2017 og frem (2017-pl) i varigt driftstilskud
til fortsættelse af aktiviteter, som landsforeningen har overtaget fra § 15.75.73.82. PS Landsfor-
eningen Pårørende til spiseforstyrrede, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet,
Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti
og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016 (Pro-
jekt-id 2017-17).

| 86. Dansk Stalking Center
| Kontoen er oprettet med 5,5 mio. kr. i 2019, 6,5 mio. kr. i 2020 og 8,0 mio. kr. årligt i 2021
| og frem (2019-pl) i driftsstøtte til Dansk Stalking Center, jf. Aftale mellem regeringen, Social-
| demokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om
| udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018.
| Dansk Stalking Center er et landsdækkende specialiseret videns-, rådgivnings-, og behand-
| lingscenter, som bl.a. har til formål at hjælpe stalkingudsatte i at håndtere stalking og til opnåelse
| af et liv uden stalking, at mindske de psykiske konsekvenser af stalking og forebygge sygdoms-
| udvikling, samt at hjælpe stalkingudøvere med at erkende og stoppe deres stalking. Centeret til-
| byder bl.a. hjælp til stalkingudsatte og stalkere gennem en telefonrådgivning, social og juridisk
| rådgivning samt en professionel psykologbehandling.
| Formålet med bevillingen er at sikre, at centeret fortsat kan tilbyde landsdækkende rådgiv-
| ning, støtte og behandling til stalkingudsatte og stalkere samt at understøtte fagfolk gennem f.eks.
| opkvalificering og afholdelse af seminarer. Endelig skal bevillingen dække dataindsamling med
| henblik på løbende dokumentation af indsatsen, herunder effekter, som bl.a. kan danne grundlag
| for løbende justeringer af indsatsen, viden- og erfaringsudveksling, rådgivning mv.
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87. Tilskud til Livslinien
Kontoen er oprettet på finansloven for 2019, idet der er overført bevilling fra § 15.13.30.10.

Tilskud til Livslinien.
Livslinien er en social humanitær organisation, hvor frivillighed er det bærende princip.

Livslinien fremmer trivsel og forebygger selvmord ved at styrke og udvikle det enkelte menneskes
livsmod og kompetencer til at håndtere eget liv.

Gennem sine landsdækkende rådgivningstilbud yder Livslinien direkte støtte til mennesker i
akut selvmordskrise, pårørende og efterladte. Dette sker bl.a. gennem synliggørelse af offentlige
behandlingstilbud. Telefonrådgivningen, som blev etableret i april 1995, modtager et stort antal
opkald fra hele landet fra selvmordstruede og ensomme mennesker. Livslinien deltager i under-
visnings- og foredragsaktiviteter, høringer, vidensindsamling og netværksskabende aktiviteter
mellem de frivillige og den offentlige sektor.

Livslinien har siden 1997 modtaget tilskud som led i udmøntningen af satspuljen til drift af
Livsliniens telefon- og netrådgivning. Tilskuddet blev permanentgjort, jf. Aftale mellem den da-
værende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale
Venstre og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2005 af november 2004 (Pro-
jekt-id 2005-71).

Yderligere oplysninger om Livslinien kan findes på www.livslinien.dk.

| 90. Idræt For Sindet
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 1,5 mio. kr. i 2019 (2019-pl)
| i driftsstøtte til Dansk Arbejder Idrætsforbunds initiativ Idræt for Sindet, jf. Aftale mellem rege-
| ringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk
| Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018. Idræt for Sindet består af
| lokale idrætsforeninger, der er drevet af borgere med psykiske vanskeligheder, som finder det
| svært at starte i de ordinære idrætsforeninger. Idræt for Sindet har til formål at tilbyde et fælles-
| skab omkring idræt, som styrker målgruppens sundhed og livskvalitet, støtter dem i at mestre
| deres eget liv samt at gøre medlemmerne parate til på længere sigt at deltage i ordinære idræts-
| foreninger. Formålet med bevillingen er at sikre, at Idræt for Sindet fortsat kan drive idrætsfor-
| eninger i kommunerne.

| 91. OMBOLD
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 1,0 mio. kr. i 2019 (2019-pl),
| i driftsstøtte til OMBOLD, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti,
| Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for
| 2019 af november 2018.
| OMBOLD er en non-profit organisation, der har udviklet et fodboldkoncept, som specifikt
| målretter sig til samfundsgrupper, der ikke naturligt opsøger almindelige idrætsforeninger. OM-
| BOLD arrangerer blandt andet træning, stævner og mesterskaber med plads til alle.
| Formålet med bevillingen er at understøtte OMBOLDs muligheder for at tiltrække socialt
| udsatte og motivere til engagement i fysiske aktiviteter og på den måde bidrage til et positivt
| socialt fællesskab

| 92. Danner
| Kontoen er oprettet med 1,9 mio. kr. årligt i perioden 2019-2020, og 1,2 mio. kr. i 2021
| (2019-pl) i støtte til Danners ambulante tilbud "Sig det til nogen", jf. Aftale mellem regeringen,
| Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folke-
| parti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018.
| "Sig det til nogen", er et gratis specialiseret ambulant støtte- og rådgivningstilbud til volds-
| udsatte kvinder og deres pårørende. Projektet gennemføres i et konsortium bestående af Danner,
| Ringsted Krisecenter og Randers Krisecenter.
| Formålet med bevillingen er udbrede tilbuddet og styrke psykologrådgivningen i projektet.

http://www.livslinien.dk
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15.75.74. Overgangsordning (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)
Kontoen er oprettet som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokra-

terne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kri-
stendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2009 af oktober 2008, idet der i forbindelse
med ny proces for private ansøgninger oprettes en overgangsordning, som skal sikre projekter
mv., som ikke passer ind i forhold til kriterierne for udviklings- eller driftsstøtte, og som har
behov for tid til at søge alternativ forankring.

Kontoen anvendes til midlertidige overgangs- og forankringstilskud til frivillige organisatio-
ner mv.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Udgiftsbevilling ........................................... -0,6 2,0 1,4 - - - -
64. Red Barnet

Udgift ................................................... - 0,4 0,8 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - 0,4 0,8 - - - -

65. Symfonien
Udgift ................................................... - - 0,6 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - 0,6 - - - -

72. Satspuljeaftalen for 2013, over-
gangsstøtte til bevillinger der
udløber i 2012
Udgift ................................................... - - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - - - - - -

73. Satspuljeaftalen for 2013, over-
gangsstøtte til bevillinger der
udløber i 2013
Udgift ................................................... -5,8 -0,3 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... -5,8 -0,3 - - - - -

75. Satspuljeaftalen for 2014, over-
gangsstøtte til projekter, hvis be-
villing udløber i 2014
Udgift ................................................... 1,2 -0,1 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,0 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 1,2 -0,1 - - - - -

76. GAM3
Udgift ................................................... 2,0 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 2,0 - - - - - -

78. Sjældne Diagnoser
Udgift ................................................... - 0,0 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - 0,0 - - - - -

80. Den Sociale Retshjælp
Udgift ................................................... 1,0 1,0 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 1,0 1,0 - - - - -

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
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81. Landsforeningen Talentspejderne
Udgift ................................................... 0,3 0,3 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 0,3 0,3 - - - - -

82. Røde Kors Hovedstaden
Udgift ................................................... 0,7 0,7 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 0,7 0,7 - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2018

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 3,5
I alt .................................................................................................................................. 3,5

64. Red Barnet
Kontoen er oprettet med 0,4 mio. kr. i 2017 og 0,8 mio. kr. i 2018 (2017-pl) til midlertidig

forankringsstøtte til Red Barnets projekt 'Jeg er, jeg har, jeg kan - udvikling af socialt udsatte
børns redskaber til at mestre eget liv', jf. Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, So-
cialdemokratiet, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og
Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016. Det er en
forudsætning for midlertidig forankringsstøtte, at projektet forankres uden for satspuljen efter
bevillingsudløb.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

65. Symfonien
Kontoen er oprettet med 0,6 mio. kr. årligt i perioden 2017-2018 (2017-pl) til midlertidig

forankringsstøtte til Symfoniens projekt 'Tidlig opsporing og indsats hos børn og unge med en
spiseforstyrrelse - Koordinerende Mobilt Team', jf. Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folke-
parti, Socialdemokratiet, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Fol-
keparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016.
Det er en forudsætning for midlertidig forankringsstøtte, at projektet forankres uden for satspuljen
efter bevillingsudløb.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

73. Satspuljeaftalen for 2013, overgangsstøtte til bevillinger der udløber i 2013
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

75. Satspuljeaftalen for 2014, overgangsstøtte til projekter, hvis bevilling udløber i 2014
Kontoen er oprettet med 2,1 mio. kr. i 2015 og 1,6 mio. kr. i 2016 (2014-pl) til overgangs-

støtte til projekter, hvis bevilling udløber i 2014, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering,
Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af
satspuljen for 2014 af november 2013.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

76. GAM3
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
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78. Sjældne Diagnoser
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

80. Den Sociale Retshjælp
Kontoen er oprettet med 1,0 mio. kr. årligt i perioden 2016-2017 (2016-pl) til midlertidig

forankringsstøtte til Den Sociale Retshjælps projekt 'Fængselsrejseholdet', jf. Aftale mellem re-
geringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale
Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for
2016 af oktober 2015. Det er en forudsætning for midlertidig forankringsstøtte, at projektet for-
ankres uden for satspuljen efter bevillingsudløb.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

81. Landsforeningen Talentspejderne
Kontoen er oprettet med 0,3 mio. kr. årligt i perioden 2016-2017 (2016-pl) til midlertidig

forankringsstøtte til Landsforeningen Talentspejdernes projekt 'Talentspejderne', jf. Aftale mellem
den daværende V-regering (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alter-
nativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om ud-
møntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015. Det er en forudsætning for midlertidig forank-
ringsstøtte, at projektet forankres uden for satspuljen efter bevillingsudløb.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

82. Røde Kors Hovedstaden
Kontoen er oprettet med 0,7 mio. kr. årligt i perioden 2016-2017 (2016-pl) til midlertidig

forankringsstøtte til Røde Kors Hovedstadens projekt 'Terminal 1', jf. Aftale mellem den davæ-
rende V-regering (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det
Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af sat-
spuljen for 2016 af oktober 2015. Det er en forudsætning for midlertidig forankringsstøtte, at
projektet forankres uden for satspuljen efter bevillingsudløb.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15.75.75. Udviklingsinitiativer (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)
Kontoen er oprettet, idet der i forbindelse med ny proces for private ansøgninger oprettes en

pulje til udviklingsinitiativer i forhold til socialt arbejde udført af NGO'er, frivillige organisationer
mv. uden alternative finansieringskilder, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Social-
demokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance
og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2009 af oktober 2008.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Udgiftsbevilling ........................................... 37,8 48,7 10,0 - - - -
10. Afhjælpe sociale vanskeligheder

Udgift ................................................... 0,0 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 0,0 - - - - - -

11. Inklusionsprojekter for børn med
 handicap

Udgift ................................................... -0,9 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... -0,9 - - - - - -

13. Projekter målrettet socialt udsat-
te grupper og fremme af integra-

 tion
Udgift ................................................... 19,9 - - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,4 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 19,5 - - - - - -

14. Udviklingsstøtte til projekter
målrettet socialt udsatte grupper
Udgift ................................................... - 20,0 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - 20,0 - - - - -

15. Udviklingsstøtte til projekter
målrettet sårbare og udsatte børn

 og unge
Udgift ................................................... - - 10,0 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - 10,0 - - - -

30. Afhjælpe eller forebygge van-
skeligheder for udsatte grupper
Udgift ................................................... 0,0 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 0,0 - - - - - -

50. Afhjælpe eller forebygge van-
skeligheder for socialt udsatte

 grupper
Udgift ................................................... -0,7 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... -0,7 - - - - - -

70. Udviklingsstøtte til projekter,
som forebygger eller reducerer
social udsathed eller medvirker
til en forbedret integration
Udgift ................................................... -0,5 -1,4 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... -0,5 -1,4 - - - - -

80. Udviklingsstøtte til projekter,
som forebygger eller reducerer
social udsathed eller medvirker
til en forbedret integration.
Udgift ................................................... -0,1 0,4 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... -0,1 0,4 - - - - -

90. Udviklingsstøtte til projekter for
mennesker med handicap, sær-
ligt socialt udsatte samt til inte-

 grationsprojekter
Udgift ................................................... 20,4 29,8 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,4 0,7 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 20,0 29,1 - - - - -
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92. Udviklingsstøtte til fremme af
mentorer til unge, som er på vej
ud i kriminalitet
Udgift ................................................... -0,1 -0,1 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... -0,1 -0,1 - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2018

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 4,0
I alt .................................................................................................................................. 4,0

10. Afhjælpe sociale vanskeligheder
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

11. Inklusionsprojekter for børn med handicap
Kontoen er oprettet på finansloven for 2015 med 18,0 mio. kr. i 2015 (2015-pl) til en an-

søgningspulje til inklusionsprojekter for børn med handicap, jf. Aftale mellem den daværende
SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konser-
vative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015 af november 2014. Puljen har til formål
at støtte projekter, som styrker børn med handicaps inklusion i skole- og fritidsliv. Puljen kan
ansøges af frivillige organisationer, NGO'er mv. og kan bl.a. støtte projekter, der gennem part-
nerskaber med aktører på forskellige områder etablerer konkrete tilbud til børnene og deres fa-
milier, herunder inddrager andre børn og familier i indsatsen med henblik på at skabe netværk
og sikre inklusion af gruppen af børn. Der kan opnås støtte til aktiviteter, som gennemføres i
årene 2015 til og med 2018 via puljen.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

13. Projekter målrettet socialt udsatte grupper og fremme af integration
Kontoen er oprettet på finansloven for 2015 med 20,0 mio. kr. i 2016 (2015-pl) til en an-

søgningspulje til projekter målrettet socialt udsatte grupper og fremme af integration, jf. Aftale
mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal
Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015 af november
2014. Det er puljens formål, gennem støtte til konkrete projekter, at fastholde og styrke den rolle
NGO'er og frivillige organisationer mv. har i forhold til udvikling og afprøvning af nye ideer,
tilgange og metoder til at skabe en bedre social indsats blandt særligt udsatte grupper. Projekterne
kan være målrettet mennesker med handicap, udsatte og sårbare ældre, udsatte børn og unge,
socialt udsatte voksne og/eller målrettet integrationsfremmende initiativer. Der kan opnås støtte
til aktiviteter, som gennemføres i årene 2016 til og med 2018 via puljen.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

14. Udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt udsatte grupper
Kontoen er oprettet med 20,0 mio. kr. i 2017 (2017-pl) til en ansøgningspulje, jf. Aftale

mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det
Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af sat-
spuljen for 2017 af november 2016. Formålet er at støtte nye indsatser på socialområdet, som
udvikles og afprøves i regi af frivillige organisationer, NGO'er og andre private aktører med
henblik på at skabe bedre vilkår for socialt udsatte grupper. Ansøgningspuljens målgruppe om-
fatter socialt udsatte grupper og borgere i risiko for social marginalisering, som har gavn af den
indsats som frivillige organisationer, NGO'er og private aktører gennemfører. Ansøgerkredsen er
frivillige organisationer, NGO'er og andre private aktører. Projektperioden for de enkelte projekter
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kan vare op til fire år. Der kan søges om støtte til udvikling af nye indsatser, videreudvikling af
eksisterende indsatser samt afprøvning af eksisterende indsatser til nye målgrupper.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15. Udviklingsstøtte til projekter målrettet sårbare og udsatte børn og unge
Kontoen er oprettet med 10,0 mio. kr. i 2018 (2018-pl) til en ansøgningspulje til at støtte nye

indsatser på socialområdet, som udvikles og afprøves i regi af frivillige organisationer, NGO'er
og andre private aktører med henblik på, at skabe bedre vilkår for sårbare og udsatte børn og
unge, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radi-
kale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017.
Ansøgningspuljens målgruppe er sårbare og udsatte børn og unge, som har gavn af den indsats
som frivillige organisationer, NGO'er og private aktører gennemfører. Ansøgerkredsen er frivillige
organisationer, NGO'er og andre private aktører. Projektperioden for de enkelte projekter er op
til fire år. Der kan søges om støtte til udvikling af nye indsatser, videreudvikling af eksisterende
indsatser samt afprøvning af eksisterende indsatser til nye målgrupper.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

30. Afhjælpe eller forebygge vanskeligheder for udsatte grupper
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

50. Afhjælpe eller forebygge vanskeligheder for socialt udsatte grupper
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

70. Udviklingsstøtte til projekter, som forebygger eller reducerer social udsathed eller
medvirker til en forbedret integration

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

80. Udviklingsstøtte til projekter, som forebygger eller reducerer social udsathed eller
medvirker til en forbedret integration.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

90. Udviklingsstøtte til projekter for mennesker med handicap, særligt socialt udsatte samt
til integrationsprojekter

Kontoen er oprettet med 3,5 mio. kr. i 2014, 28,6 mio. kr. i 2015, 20,3 mio. kr. i 2016 og
22,2 mio. kr. i 2017 (2014-pl) til udviklingsprojekter, som medvirker til at forebygge eller redu-
cere social udsathed og/eller medvirke til at forbedre integrationen samt projekter målrettet
mennesker med handicap. Midlerne udmøntes i en ansøgningspulje målrettet frivillige organisa-
tioner og lignende, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti,
Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af no-
vember 2013.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

92. Udviklingsstøtte til fremme af mentorer til unge, som er på vej ud i kriminalitet
Kontoen er oprettet med 2,1 mio. kr. i 2014 og 3,1 mio. kr. i 2015 (2014-pl) til etablering

af mentorordninger for unge på vej ud i kriminalitet. Mentorerne skal understøtte den unge i at
komme ud af det miljø eller de handlemønstre, der vurderes at være risikofyldte for den unge.
Midlerne udmøntes i en ansøgningspulje målrettet frivillige organisationer og lignende, jf. Aftale
mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det
Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.
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15.75.76. Indsatser for juridisk faderløse i Grønland (Reservationsbev.)
Kontoen er oprettet i forbindelse med finansloven for 2019 med 1,1 mio. kr. i 2019 og 0,9

mio. kr. årligt i 2020 og frem (2019-pl) i forbindelse med indsatser for juridisk faderløse i
Grønland.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... - - - 1,1 0,9 0,9 0,9

10. Indsatser for juridisk faderløse i
 Grønland

Udgift ................................................... - - - 1,1 0,9 0,9 0,9
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - - 1,1 0,9 0,9 0,9

10. Indsatser for juridisk faderløse i Grønland
Der er afsat 1,1 mio. kr. i 2019 og 0,9 mio. kr. årligt i 2020 og frem (2019-pl) til en fornyet

informationsindsats rettet mod de juridisk faderløse og mod det grønlandske samfund generelt
samt til et behandlingstilbud til juridisk faderløse i Grønland. Indsatsen udspringer af Lov nr. 483
af 21. maj 2014, hvorefter juridiske faderløse har mulighed for at rejse sag om, hvem der er deres
far.
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Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 9.
Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2008 og er senest ændret på

finansloven for 2012.
Tekstanmærkningen giver børne- og socialministeren mulighed for at indgå flerårige for-

pligtelser, hvor dette skønnes hensigtsmæssigt. Indgåelse af flerårige forpligtelser i f.eks. kon-
trakter, er ofte en fordel i forhold til planlægning og tilrettelæggelse af mere omfattende og
langsigtede opgaver.

| I forbindelse med ændringsforslagene er der tilføjet yderligere kontohenvisninger til tekstan-
| mærkningen.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 100.
Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2008.
Tekstanmærkningen giver hjemmel til i begrænset omfang, og hvor det findes formålstjenligt,

at kunne udbetale godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelse af rejseudgifter mv. til
medlemmer af nævn, råd og udvalg, der ikke på anden måde kan få dækket de pågældende om-
kostninger.

Baggrunden for tekstanmærkningen er, at Børne- og Socialministeriet har behov for at kunne
udbetale de pågældende ydelser til f.eks. medlemmer af ad hoc-udvalg mv. i ministeriet.

| Ad tekstanmærkning nr. 101.
| I forbindelse med ændringsforslagene er tekstanmærkningen opført første gang på finansloven
| for 2019.
| Tekstanmærkningen giver børne- og socialministeren hjemmel til at bemyndige en række
| organisationer til at varetage forvaltningen, herunder fastsættelse af ansøgnings- og fordelings-
| kriterier, afgørelseskompetencen og udbetalingen af puljer oprettet som følge af Aftale om for-
| deling af spillehalsmidlerne af 30. november 2017 samt Tillæg til Aftale om fordelingen af spil-
| lehalsmidlerne af 1. oktober 2018.
| Tekstanmærkningen fastsætter endvidere de overordnede rammer for administrationen af
| ordningen, herunder modtagerkreds samt de generelle betingelser for tildelingen af tilskud.

Ad tekstanmærkning nr. 102.
Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 1991 og ændret på finansloven

for 1992.
Tekstanmærkningen skaber bevillingsmæssig mulighed for, at børne- og socialministeren in-

den for statstilskuddet til Kofoeds Skole kan afholde de i anmærkningen omtalte deltagerbeta-
linger mv. for skolens elever.

Ad tekstanmærkning nr. 111.
Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2005 og er senest ændret på

finansloven for 2017.
Tekstanmærkningen bemyndiger børne- og socialministeren til at fastsætte regler om anven-

delse af bevilling, herunder ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for tilskud, udbetaling af tilskud,
tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab, revision og rapportering om tilskud samt tilsyn og
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kontrol. Børne- og socialministeren bemyndiges til at træffe beslutning om ydelse af tilskud,
meddelelse om tilskud, afslag på ansøgning om tilskud og genanvendelse af tilbagebetalte tilskud.

Baggrunden for ændringen af tekstanmærkningen er en ændring i delegationsbeføjelsen. Mi-
nisteren bemyndiges til at kunne henlægge administrationen af tilskud til Socialstyrelsen. So-
cialstyrelsen kan i den forbindelse fastsætte regler om adgangen til at påklage styrelsens afgørelser
vedrørende tilskud, herunder regler om at styrelsens afgørelser vedrørende tilskud ikke kan ind-
bringes for ministeren. Muligheden for at afskære klageadgangen knytter sig således alene til
afgørelser på områder, som er delegeret fra ministeren i henhold til tekstanmærkningen.
Tekstanmærkningen er indføjet som opfølgning på anbefaling fra Rigsrevisionen i beretning nr.
3/02 "Beretning om satsreguleringspuljen".

| I forbindelse med ændringsforslagene er der tilføjet yderligere kontohenvisninger til tekstan-
| mærkningen.

Ad tekstanmærkning nr. 114.
Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 1998 som tekstanmærkning nr.

60 i forlængelse af akt. 58 af 8. november 1995.
Tekstanmærkningen skaber bevillingsmæssig hjemmel til, at personer, der opholdt sig ved

Thulebasen i 1968, ikke får nedsat ydelser som følge af, at de har modtaget en kulancemæssig
godtgørelse.

Ad tekstanmærkning nr. 118.
Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2013.
Baggrunden for tekstanmærkningen er, at unge uden lovligt ophold ikke er omfattet af ser-

vicelovens regler, jf. § 2, og dermed heller ikke af de deraf følgende betalingsregler i § 53, stk.
2 i bekendtgørelse nr. 1093 af 21. september 2010, om magtanvendelse over for børn og unge,
der er anbragt uden for hjemmet. Tekstanmærkningen hjemler, at udgifter vedrørende unge uden
lovligt ophold i landet, der opholder sig på en sikret afdeling som led i varetægtssurrogat eller
afsoning af dom, jf. § 29, stk. 1, nr. 4-6, i bekendtgørelse nr. 1093 af 21. september 2010, fordeles
mellem alle landets kommuner efter antallet af 15-17-årige, der bor i de enkelte kommuner pr.
1. januar i året forud for regnskabsåret. Finansieringsformen følger dermed reglerne for de ud-
gifter, der ligger ud over den takstfinansierede del for øvrige unge med ophold på sikrede afde-
linger, jf. § 53, stk. 2.

Ad tekstanmærkning nr. 147.
Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2017 og senest præciseret og

opdateret med finansloven for 2019.
Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at personer, der deltager i Socialstyrelsens projekter

om metodeprogrammet på stofmisbrugsområdet, som led i behandlingen kan modtage gavekort
fra en af de deltagende kommuner i 2019. Personer, som modtager disse gavekort, er ikke skat-
tepligtig af værdien heraf. Gavekortets værdi fradrages heller ikke i forsørgelsesydelser eller andre
indkomstafhængige offentlige ydelser som kontanthjælp el. lign. Baggrunden for tekstanmærk-
ningen er at etablere hjemmel til ovenstående i perioden fra 1. januar 2019 og indtil indarbejdelse
i serviceloven ved førstkommende lejlighed. Forslag til lov om ændring af servicelovens § 101
forventes fremsat i folketingsåret 2018/2019 med ikrafttræden 1. juli 2019.
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