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Udmøntning af satsreguleringspuljen for 2005 på Beskæftigelsesministeriets, Integrations-
ministeriets og Undervisningsministeriets område 
 
Beskæftigelsesministeren og ministeren for flygtninge, indvandrere og integration har den 2. 
november 2004 afsluttet de decentrale forhandlinger med arbejdsmarkedsordførerne og 
integrationsordførerne om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2005.  
 
Der er for de tre ministerområder forhandlet med udgangspunkt i en samlet ramme på 100 mio. kr. i 
2005 og 70 mio. kr. om året i de efterfølgende år. Samlet er der aftalt initiativer for 407,1 mio. kr., 
der finansieres via de afsatte midler, herunder midler til øvrige initiativer, der er forhandlet i regi af 
socialministeren, samt via omdisponering af videreførte, udisponerede midler.  
 
 
Beskæftigelsesministeriet 
På Beskæftigelsesministeriets område er der for 2005 i alt afsat 93,1 mio. kr. til projekter indenfor 
nedenstående hovedområder.  
 
Svage grupper 
I 2005 er der afsat 40,1 mio. kr. til beskæftigelsesrettede initiativer for svage grupper på arbejds-
markedet.  
 
18,5 mio. kr. er afsat til en pulje til særlige initiativer for svage grupper i kanten af arbejdsmarkedet. 
Puljen målrettes aktiviteter for langvarigt ledige, der mangler sociale kompetencer, yngre ledige 
kvinder med anden etnisk baggrund samt langvarigt ledige med misbrugs- og sociale problemer.  
 
Der er i 2005 afsat i alt 9,6 mio. kr. til et 3-årigt opkvalificeringsforløb (Fra ledig til efterspurgt 
ressource), der gennemføres i regi af Kofoeds Skole samt 1,5 mio. kr. til et projekt om resultater af 
den helhedsorienterede indsats, der gennemføres i regi af Landsforeningen Ligeværd og DHI (den 
helhedsorienterede indsats). 
 
5,5 mio. kr. er afsat i 2005 til i samarbejde med Integrationsministeriet at videreføre ordningen med 
særlige indvandrerkyndige til gennemførelse af flygtninge- og indvandrerindsatsen i Arbejds-
formidlingen. Desuden præciseres formålet med den eksisterende pulje vedrørende Virksomheders 
sociale ansvar med henblik på at afholde udgifter til hjemmeside og andre oplysningsaktiviteter. 
 
Der afsættes permanent midler til at indføre en minimumsats for personer, der modtager ledigheds-
ydelse.  
 
Arbejdsmiljø 
I 2005 er der afsat i alt 18,2 mio. kr. til initiativer til styrkelse af arbejdsmiljøet. 
 
Der er i 2005 afsat 14,2 mio. kr. og i perioden 2006-2008 yderligere 32,6 mio. kr. til at styrke den 
Arbejdsmiljøforskningsfond, der blev etableret ved satspuljeaftalen for 2003 og styrket ved sats-
puljeaftalen for 2004. Under Arbejdsmiljøforskningsfonden skal der i årene 2005 og 2006 gennem-
føres en særlig forskningsindsats inden for temaerne mobning, chikane, stress og udbrændthed. 
 
Der er ligeledes afsat midler til en 3-årig landsdækkende indsats, der skal sætte mobning på dags-
ordenen i organisationer, på arbejdspladser og i offentligheden.  



 
Handicappede 
Der er i 2005 afsat i alt 34,8 mio. kr. til beskæftigelsesrettede initiativer for personer med et 
handicap.  
 
Heraf er der i 2005 afsat 12,5 mio. kr. og i perioden 2006-2008 27,0 mio. kr. til en særlig pulje til 
styrkelse af indsatsen for personer med et handicap. Et tilsvarende beløb er afsat under puljen til 
øvrige initiativer, der er forhandlet i regi af socialministeren. Indsatsen gennemføres i samarbejde 
mellem Beskæftelsesministeriet og Socialministeriet. 
 
Der er endvidere afsat midler til at videreføre aktiviteter i regi af Handicapidrættens Videnscenter 
og aktiviteten ”Vejen tilbage”, som er et supplerende tilbud til Huset Venture.  
 
Der afsættes permanent midler til at indføre en ordning, hvor der kan ydes huslejetilskud til unge 
forrevalidender. Endelig er der afsat 5 mio. kr. til at videreføre en forsøgsordning med personlig 
assistance til personer med et psykisk handicap. 
 
 
Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration 
På Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations område er der for 2005 i alt afsat 58 mio. 
kr. til projekter inden for nedenstående hovedområder: 
 
Beskæftigelse 
Der er afsat 5,6 mio. kr. i 2005 til at videreføre ordningen med de indvandrerkyndige konsulenter i 
Arbejdsformidlingen med henblik på at styrke de etniske minoriteters arbejdsmarkedstilknytning. 
 
Der er afsat 4,0 mio. kr. i 2005 til en styrkelse af puljen til forstærket beskæftigelsesindsats over for 
familiesammenførte samt flygtninge- og indvandrerkvinder.  
 
Frivillighed 
Der er afsat en pulje på 6,4 mio. kr. i 2005 til etablering af et korps af overvejende kvindelige 
rollemodeller, der aktivt skal medvirke til integration af udsatte og dårligt integrerede udlændinge. 
Puljens formål er at etablere en øget inddragelse af civilsamfundet i forbindelse med integrations-
indsatsen. Deltagelse i det lokale fritids- og foreningsliv kan give flygtninge og indvandrere et 
netværk blandt danskere, der er vigtigt for integrationen og ofte er helt centralt i forbindelse med 
job- eller praktikpladssøgning. 
 
Uddannelse 
Der er afsat en pulje på 3,4 mio. kr. i 2005 til fastholdelse af unge nydanskere i erhvervsuddannel-
serne. Puljens formål er at medvirke til at mindske frafaldet for unge med anden etnisk baggrund 
end dansk på erhvervsskolerne.  
 
Udsatte 
Der er afsat 0,6 mio. kr. i 2005 til Landsorganisationen af Kvindecentre (LOKK) til styrkelse af 
indsatsen mod familierelateret vold og tvangsægteskaber. Formålet er at forhindre konflikter i de 
etniske minoritetsfamilier bl.a. i forbindelse med generationskonflikter og uønskede ægteskaber. 
 



Der er afsat en pulje på 15,0 mio. kr. i 2005 til indsats mod kriminalitet og forsøg med belastede 
skoler. Formålet er at gennemføre initiativer med henblik på at skabe øget tryghed for beboere i 
udsatte boligområder. Det er endvidere formålet, at udvikle redskaber, der kan bidrage til en løsning 
af problemer på skoler og ungdomsuddannelsessteder med mange elever med etnisk minoritets-
baggrund og store integrationsproblemer. 
 
Der er afsat en pulje på 5,0 mio. kr. i 2005 til en styrket indsats mod tvangsægteskaber, 
genopdragelsesrejser mv. i form af en ”hotline”. Der oprettes en hot-line, der kan rådgive unge 
vedrørende generationskonflikter, genopdragelsesrejser, tvangsægteskaber, mv. Herudover kan der 
ydes støtte til rådgivnings- og oplysningsarbejde, vedrørende tvangsægteskaber, 
genopdragelsesrejser, vold mv. 
 
 
Socialt belastede områder 
Der er afsat en pulje på 13,0 mio. kr. i 2005 til styrkelse af beskæftigelsesfremmende initiativer og 
integration af to-sprogede børn og unge i de mest socialt belastede boligområder. 
 
Der er afsat en pulje på 5,0 mio. kr. i 2005 til styrkelse af frivillighedsarbejde i de mest socialt 
belastede boligområder. Formålet med puljen er at styrke frivilligt socialt arbejde i områderne 
gennem information og rådgivning om frivilligt socialt arbejde.  
 
 
Undervisningsministeriet 
På Undervisningsministeriets område er der afsat 4,0 mio. kr. årligt i årene 2005-2008 til finansie-
ring af projektet ”Junior-Elev TAMU”, der gennemføres i regi af Træningsskolens Arbejdsmarkeds-
uddannelser. 
 


