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Aftale om satspuljen på det sociale område
2005-2008
Der er den 2. november 2004 indgået aftale på det sociale område om udmøntning af satspuljen for 2005. Partierne bag satspuljeforliget er: Venstre, Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale
Venstre, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne.
Aftalen i hovedtræk:
Forstærket indsats for udsatte børn og unge
Partierne bag satspuljen blev i foråret enige om en reform af indsatsen for truede børn og unge (anbringelsesreformen). Med dette forlig er finansieringen af
reformen på plads. Anbringelsesreformen handler i hovedtræk om:
−
−
−
−

Tidlig indsats i forhold de udsatte børn og unge
Bedre sagsbehandling på området
Styrket inddragelse af udsatte børn og familier i forbindelse med sagsbehandlingen
Stærkere kontrol med kommunernes indsats på området

Herudover afsættes der midler til en række familiepolitiske initiativer. Det drejer sig bl.a. om konfliktmægling, bedre orlovsmuligheder til lønmodtager der
passer nærtstående med handicap og bedre muligheder for orlov til pasning af
syge børn.
Handicappolitiske initiativer
Satspuljepartierne prioriterede ved forrige satspulje bedre boligvilkår for handicappede. Med denne aftale er der planlagt yderligere initiativer til forbedring
af vilkårene for handicappede. I alt afsættes i alt ca. 150 mio. kr. til forskellige
tiltag:
−
−
−

Bedre adgang til hjælpemidler bl.a. i form af tilskud til briller og bedre
mulighed for tildeling af computere til svagtseende.
Udviklingspulje på i alt 23 mio. kr. til styrkelse af indsatsen for familier med handicappede børn
Bedre tilgængelighed til bygninger, herunder en pulje på i alt 17,5 mio.
kr. til dækning af ombygningsudgifter, så flere bygninger bliver tilgængelige for handicappede

Indførelse af en alkoholbehandlingsgaranti
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I forlængelse af sidste års aftale, hvor der blev sat midler af til flere alkoholbehandlingspladser, er partierne enige om med denne pulje, at afsætte midler til
indførelse af en egentlig alkoholbehandlingsgaranti. Det betyder, at alle der
ønsker behandling, har ret til at få et behandlingstilbud inden for 14 dage.
Aftalen munder ud i et lovforslag, som Indenrigs- og sundhedsministeren vil
fremsætte i indeværende år. Ordningen, der træder i kraft d. 1/7 2005 gennemføres ved lovgivning. Satspuljepartierne er enige om, at der kan ske efterregulering af det afsatte beløb, når det endelige træk på ordningen kendes. Samtidig
er partierne med denne aftale enige om, at omkontere midler, så behandlingsgarantien også gælder for indsatte i fængslerne.
Der afsættes samtidig midler til den sociale indsats på alkoholområdet. Midlerne fordeles ved en ansøgningspulje. Satspuljepartierne har ved aftalens indgåelse besluttet, at fremme ansøgninger fra Blå Kors vedr. TUBA (tilbud til unge
børn af alkoholikere) og ”Knuden” i Frederikshavn (efterværnsprojekt).
Pulje til styrkelse af forebyggelsen på det sociale område
Partierne er enige om at afsætte i alt 70 mio. kr. til en pulje til oprettelse af
forebyggelsescentre i kommunerne. Kommuner vil kunne søge midler, som
styrker indsatsen - især for ældre.
Flere frivillighedsformidlinger
Partierne er enig om at støtte det frivillige sociale arbejde. Med aftalen afsættes
der i alt ca. 50 mio. kr. til styrkelse af eksisterende - og oprettelse af nye frivillighedsformidlinger. Dermed styrkes mulighederne for at lave frivilligt socialt
arbejde for dem, som ønsker det, og der skabes bedre forudsætninger det lokale
samarbejde.
Øget indsats mod selvmord
Partierne er enig om at prioritere indsatsen for forebyggelse af selvmord højt.
Derfor afsættes der permanent midler til en styrkelse af organisationen ”Livslinien”.
Der afsættes samtidig en pulje på i alt 40 mio. kr. til nye centrale initiativer til
selvmordsforebyggelse, så den hidtidige indsats kan fortsættes. Fokusområderne er unge piger, ældre mænd og sindslidende.
En del af midlerne skal benyttes til indsamling og formidling af ny viden.
Bekæmpelse af Vold mod kvinder
Satspuljepartierne har tidligere prioriteret bekæmpelse af mod vold mod kvinder. Med dette års aftale fortsættes indsatsen, og der afsættes i alt 60 mio. kr.
over fire år til nye initiativer. Midlerne skal bl.a. anvendes til kampagner, netværk og støtte til voldsramte, indsamling af statistik og styrkelse af den offentlige indsats overfor voldsramte familier.
Derudover videreføres og udvides behandlingstilbuddet ”Dialog Mod Vold”.
Tilbuddet, der indtil videre har eksisteret i København, bliver nu landsdækken-
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de. Endvidere vil der blive udviklet initiativer, der retter sig mod de voldsramte
kvinder.
Integration
Forligsparterne har derudover afsat samlet 33,5 mio. kr., der skal understøtte
integrationsinitiativer. De 13 mio. kr. er afsat i 2005 til styrkelse af beskæftigelsesfremmende initiativer i de mest socialt belastede områder samt styrkelse
af integration af tosprogede børn og unge i de mest socialt belastede områder
Partierne er enige om, at der ved satspuljeforhandlingerne for 2006 afsættes
yderligere 14 mio. kr. i 2006 til dette initiativ.
Børnepsykiatri
Socialordførerne er enige om, at der afsættes 50 mio. kr. årligt til behandling til
særlig indsats på børne- og ungepsykiatri-området med henblik på at nedbringe
ventelisterne. Af de 50 mio. kr. finansieres 35 mio. kr. af puljen til øvrige initiativer, der forhandles af socialministeren. De resterende 15 mio. kr. udmøntes
af den pulje, der forhandles på Indenrigs- og Sundhedsministeriets område.
Derudover afsættes 13 mio. kr. i 2005 til kommunale initiativer på fedmeområdet i Indenrigs- og Sundhedsministeriet på de allerede aftalte vilkår.
Realiseringen af aftalen forudsætter enighed om den samlede udmøntning og
fordeling af satspuljen for 2005-08.
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