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§ 15. Social-, Børne- og Integrationsministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt

Udgifter under delloft for driftsudgifter ............................... 4.295,2 4.757,6 462,4
Udgifter under delloft for indkomstoverførsler .................... 142.757,2 155.578,2 12.821,0
Udgifter uden for udgiftsloft ................................................. 1.798,9 1.798,9 -

Fællesudgifter ........................................................................................... 3.457,1 450,8
15.11. Centralstyrelsen ............................................................................... 1.252,4 340,6
15.13. Forsknings- og forsøgsvirksomhed mv. ......................................... 346,2 98,6
15.14. Uddannelse ...................................................................................... 23,1 -
15.15. Den centrale refusionsordning ........................................................ 1.800,0 11,6
15.16. Reservation til anbringelsesreformen ............................................. 28,4 -
15.19. Christiansø ....................................................................................... 7,0 -

Børn ........................................................................................................... 3.096,5 -
15.21. Børnetilskud .................................................................................... 2.409,5 -
15.23. Andre ydelser til børn ..................................................................... 559,2 -
15.25. Udvikling af dagtilbud .................................................................... 57,8 -
15.26. Forebyggelsesinitiativer .................................................................. 70,0 -

Individuel boligstøtte ............................................................................... 9.875,7 311,0
15.31. Boligydelse til pensionister ............................................................ 9.875,7 311,0

Social .......................................................................................................... 1.684,5 -
15.41. Anden kontanthjælp ........................................................................ 224,3 -
15.43. Hjælp til flygtninge (tekstanm. 114) .............................................. 380,1 -
15.44. Udgifter i forbindelse med børns pleje (tekstanm. 114) ............... 961,9 -
15.45. Udgifter til pleje af personer med betydeligt og varigt nedsat fy-

sisk eller psykisk funktionsevne (tekstanm. 114) .......................... 116,1 -
15.47. Efterlevelseshjælp ........................................................................... 2,1 -

Bistand og pleje for handicappede ......................................................... 45,7 -
15.64. Bistand og pleje for handicappede ................................................. 45,7 -

Integration og øvrige bistandsordninger ............................................... 2.976,3 11,6
15.72. Forsorgshjem ................................................................................... 613,4 11,6
15.73. Tilskud til hel eller delvis dækning af rejseudgifter til, fra og i
 Grønland .......................................................................................... 0,4 -
15.74. Bistand til ikke-indlagte psykiatriske patienter ............................. 181,5 -
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15.75. Særligt udsatte grupper ................................................................... 1.530,1 -
15.76. Indsats vedr. integration på arbejdsmarkedet ................................ - -
15.77. Øvrige integrationsinitiativer mv. .................................................. 45,9 -
15.78. Integrationsindsats og repatriering ................................................. 605,0 -

Sociale pensioner ...................................................................................... 140.998,9 12.510,0
15.81. Folkepension (tekstanm. 114) ........................................................ 118.576,2 -
15.85. Personlige tillæg til pensionister (tekstanm. 114) ......................... 862,9 -
15.88. Overførsel fra Den Sociale Pensionsfond ...................................... - 12.510,0
15.89. Førtidspension ................................................................................. 21.559,8 -

Artsoversigt:

Driftsposter ................................................................................................. 1.200,0 229,1
Interne statslige overførsler ....................................................................... 43,5 12.544,8
Øvrige overførsler ...................................................................................... 160.546,1 231,5
Finansielle poster ....................................................................................... 2,0 8,0
Kapitalposter ............................................................................................... 343,1 270,0
Aktivitet i alt .............................................................................................. 162.134,7 13.283,4
Forbrug af videreførsel .............................................................................. -23,4 -
Årets resultat .............................................................................................. -5,6 -
Nettostyrede aktiviteter .............................................................................. -442,0 -442,0
Bevilling i alt ............................................................................................. 161.595,5 12.841,4

B. Bevillinger.
 Udgift Indtægt

——— Mio. kr. ———
 Fællesudgifter

15.11. Centralstyrelsen
01. Departementet (tekstanm. 8, 100 og 116 ) (Driftsbev.) ........ 234,1 -
02. Støtte til foreninger mv. (Reservationsbev.) .......................... 0,1 -
03. Socialministeriets Tilskudskontor (Driftsbev.) ....................... - -
04. Psykolognævnet (Driftsbev.) .................................................. - -
05. Koncernfælles funktioner (Driftsbev.) .................................... - -
07. Evaluerings-, analyse-, forsknings- og oplysningsvirksomhed

(tekstanm. 8 og 116) (Reservationsbev.) ............................... - -
08. Nedbrydning af barrierer for beskæftigelse af indvandrere

og flygtninge (tekstanm. 8 og 116) (Reservationsbev.) ........ - -
20. Rådet for Socialt Udsatte (Driftsbev.) .................................... 6,2 -
21. Ankestyrelsen (Driftsbev.) ...................................................... 247,7 -
23. Børnerådet (Driftsbev.) ........................................................... 8,0 -
24. Det Centrale Handicapråd (Driftsbev.) .................................. 5,1 -
28. Pensionsstyrelsen (Driftsbev.) ................................................ - -
29. Statslån til Udbetaling Danmark (Reservationsbev.) ............. - -
30. Socialstyrelsen (Driftsbev.) ..................................................... 163,2 -
31. Rådgivning og udredning (Reservationsbev.) ........................ 140,7 -
32. Familiestyrelsen (Driftsbev.) .................................................. - -
33. Gebyr ved ansøgning om navneændringer ............................ - 8,8
34. Parrådgivning (Reservationsbev.) ........................................... 2,5 -
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41. Tilskud til Hjælpemiddelinstituttet (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.) ................................................................... - -

43. Berigtigelser vedrørende det sociale refusionssystem
(Lovbunden) ............................................................................ - -

50. Udvikling af pensionsberegner (Reservationsbev.) ................ - -
52. Udbetaling Danmark (Reservationsbev.) ................................ 71,9 -
55. Reserve til arbejdsskadeerstatning mv. (Reservationsbev.) ... - -
62. Foreninger mv. (Reservationsbev.) ......................................... 2,1 -
63. Udlånte tjenestemænd (tekstanm. 101) (Driftsbev.) .............. - -
77. Budgetregulering vedrørende indkomstoverførsler ................ - -
78. Reserver og budgetreguleringer vedrørende indkomstover-

førsler ...................................................................................... -5,7 -
79. Reserver og budgetregulering ................................................. 23,1 -

15.13. Forsknings- og forsøgsvirksomhed mv.
01. SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

(Driftsbev.) .............................................................................. 37,9 -
02. Center for selvmordsforskning (tekstanm. 111)

(Reservationsbev.) ................................................................... 3,9 -
04. Center for frivilligt socialt arbejde (tekstanm. 111)

(Reservationsbev.) ................................................................... 9,5 -
07. Frivilligrådet (Driftsbev.) ........................................................ 2,9 -
08. Strategisk forskningsprogram for velfærdsforskning (tekst-

anm. 111) (Reservationsbev.) ................................................. - -
11. Omstillingsinitiativer mv. (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) 20,1 2,2
15. Frivilligt socialt arbejde (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) 50,9 -
20. Indsats for og forebyggelse af børn og unges sociale proble-

mer (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) ................................. - -
21. Hjerneskadeklubber for arbejdsrehabilitering (tekstanm. 111)

(Reservationsbev.) ................................................................... - -
22. Mere viden om mennesker med handicap (Reservationsbev.) 7,5 3,6
23. Rammebeløb til handicappede mv. (tekstanm. 111)

(Reservationsbev.) ................................................................... 4,4 -
24. Udviklingsarbejde på handicapområdet - Nye og nemmere

veje (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) ................................ - -
25. Den Fælles Tolkeløsning (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) 43,4 -
26. Helhed og sammenhæng på handicapområdet (tekstanm.

111) (Reservationsbev.) .......................................................... 9,6 -
28. Frivilligt arbejde inden for det sociale felt (tekstanm. 111)

(Reservationsbev.) ................................................................... 42,4 2,7
29. Fonden Socialøkonomi (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) . - -
30. Tilskud til Livslinien (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) .... 5,9 -
31. Tilbud om frivilligt arbejde som led i ungdomsuddannelser

(tekstanm. 111) (Reservationsbev.) ........................................ 1,8 -
32. Behandling af overgreb (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) - -
35. Informations- og oplysningskampagne om demens (tekst-

anm. 111) (Reservationsbev.) ................................................. - -
36. Initiativer til forebyggelse af magtanvendelse (tekstanm.

111) (Reservationsbev.) .......................................................... - -
37. Dag- og aktiveringstilbud til yngre demente (tekstanm. 111)

(Reservationsbev.) ................................................................... - -
42. Evaluering af det sociale område (tekstanm. 111)

(Reservationsbev.) ................................................................... - -
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43. Genoptræning (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) ................ - -
50. Fællesudgifter vedrørende institutionsområdet

(Reservationsbev.) ................................................................... - -
56. Forsknings- og udviklingsaktiviteter på det sociale område

(tekstanm. 111) (Reservationsbev.) ........................................ - -

15.14. Uddannelse
11. Efteruddannelse (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) ............. 0,8 -
12. Udvikling af efteruddannelse (tekstanm. 111)

(Reservationsbev.) ................................................................... - -
14. Handlekraftig indsats (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) .... 5,6 -
15. Udvikling og etablering af børnehuse (tekstanm. 111)

(Reservationsbev.) ................................................................... - -
16. Forebyggelsesstrategi og inklusion (tekstanm. 111)

(Reservationsbev.) ................................................................... 16,7 6,3

15.15. Den centrale refusionsordning
03. Den centrale refusionsordning (Lovbunden) .......................... 1.800,0 -
04. Unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner (tekstanm.

118) ......................................................................................... - 11,6

15.16. Reservation til anbringelsesreformen
01. Reservation til anbringelsesreformen (tekstanm. 111)

(Reservationsbev.) ................................................................... 28,4 -

15.19. Christiansø
71. Christiansø, Kgl. resolution af 12. december 1845

(Lovbunden) ............................................................................ 7,0 -

 Børn

15.21. Børnetilskud
11. Ordinært børnetilskud (Lovbunden) ....................................... 1.049,3 -
12. Ekstra børnetilskud (Lovbunden) ........................................... 704,6 -
13. Særligt børnetilskud (Lovbunden) .......................................... 509,0 -
14. Tilskud til særlige grupper af børn (Lovbunden) .................. 146,6 -

15.23. Andre ydelser til børn
05. Forskudsvis udbetaling af børnebidrag mv. (tekstanm. 115)

(Lovbunden) ............................................................................ 551,2 -
07. Børnefamilieydelse til udsendte i 3. lande (tekstanm. 111)

(Reservationsbev.) ................................................................... 1,9 -
09. Forsørgelse efter lov om aktiv socialpolitik (Lovbunden) .... 6,1 -

15.25. Udvikling af dagtilbud
01. Bedre kvalitet i dagtilbud (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) - -
03. Udviklingsarbejde om kvalitet i dagtilbud (KID) (tekstanm.

111) (Reservationsbev.) .......................................................... - -
06. Udvikling af reservebedsteforældreordning til pasning af sy-

ge børn (Reservationsbev.) ..................................................... - -
07. Reserve vedrørende dagtilbudsloven (Reservationsbev.) ....... - -
08. Reserve til frokost i daginstitutioner (Reservationsbev.) ...... - -
09. Centrale initiativer i forbindelse med Barnets Reform (tekst-
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anm. 111) (Reservationsbev.) ................................................. 28,3 -
10. Task-force vedr. vejledning til kommuner om unge- og for-

ældrepålægget (Reservationsbev.) .......................................... - -
11. Samlet indsats til beskyttelse af børn mod overgreb mv.

(tekstanm. 111) (Reservationsbev.) ........................................ 29,5 -

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

111) (Reservationsbev.) .......................................................... 70,0 -

 Individuel boligstøtte

15.31. Boligydelse til pensionister
01. Boligydelser til pensionister (Lovbunden) ............................. 7.441,5 31,0
02. Boligsikring (Lovbunden) ....................................................... 2.174,0 -
03. Støtte til betaling af beboerindskud (Lovbunden) ................. 215,0 -
04. Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter mv.

(Lovbunden) ............................................................................ 7,0 -
05. Afdrag, afskrivninger og genvundne afskrivninger for bolig-

ydelseslån, boligsikringslån og beboerindskudslån mv. ........ 38,2 272,0
06. Renteindtægter af boligydelseslån, boligsikringslån og bebo-

erindskudslån (Lovbunden) ..................................................... - 8,0

 Social

15.41. Anden kontanthjælp
03. Sygebehandling, medicin mv. (Lovbunden) ........................... 123,8 -
08. Flytning og hjælp i enkelttilfælde (Lovbunden) .................... 100,5 -

15.43. Hjælp til flygtninge (tekstanm. 114)
01. Hjælp til flygtninge mv. i enkelttilfælde (Lovbunden) .......... 380,1 -

15.44. Udgifter i forbindelse med børns pleje (tekstanm. 114)
05. Merudgifter til forsørgelse i hjemmet af børn med nedsat fy-

sisk eller psykisk funktionsevne (Lovbunden) ....................... 945,9 -
10. Udgifter til advokatbistand (Lovbunden) ............................... 16,0 -

15.45. Udgifter til pleje af personer med betydeligt og varigt nedsat fy-
sisk eller psykisk funktionsevne (tekstanm. 114)
01. Merudgifter for personer med betydeligt og varigt nedsat fy-

sisk eller psykisk funktionsevne (Lovbunden) ....................... 116,1 -

15.47. Efterlevelseshjælp
01. Efterlevelseshjælp (Lovbunden) ............................................. 2,1 -

Bistand og pleje for handicappede

15.64. Bistand og pleje for handicappede
05. Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet (tekst-

anm. 111) (Reservationsbev.) ................................................. 10,6 -
07. Handicappulje. Koloniophold m.v. for handicappede børn,

unge og deres forældre (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) . 11,7 -
08. Styrket indsats på botilbud mv. (tekstanm. 111)



§ 15. 9

(Reservationsbev.) ................................................................... - -
10. Undervisning af døvblinde (tekstanm. 111)

(Reservationsbev.) ................................................................... 1,2 -
11. Døvefilm (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) ....................... 7,2 -
12. Sociale teknologier for mennesker med funktionsnedsættel-

ser (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) .................................. 5,2 -
13. Deltagelse og medbestemmelse for mennesker med handicap

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

(Reservationsbev.) ................................................................... 3,7 -
17. Forbedring og udbygning af handicappedes botilbud (tekst-

anm. 111) (Reservationsbev.) ................................................. - -
18. Forebyggelse og behandling af seksuelle overgreb mod han-

dicappede (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) ....................... - -
42. Tilbud til demente og andre svage ældre (tekstanm. 111)

(Reservationsbev.) ................................................................... - -
50. Tilskud til organisationer, foreninger og institutioner på han-

dicapområdet (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) ................. 6,1 -

Integration og øvrige bistandsordninger

15.72. Forsorgshjem
01. Generelle udgifter vedrørende forsorgshjem mv.

(Lovbunden) ............................................................................ 551,4 -
02. Kofoeds Skole (tekstanm. 102 og 111) (Driftsbev.) ............. 36,6 -
03. Møltrup Optagelseshjem (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) 9,2 -
05. Kofoeds Skole, afdrag og renter på bygningslån .................. 4,6 -

15.73. Tilskud til hel eller delvis dækning af rejseudgifter til, fra og i
Grønland
01. Tilskud til hel eller delvis dækning af rejseudgifter til, fra

og i Grønland (tekstanm. 117) (Reservationsbev.) ................ 0,4 -

15.74. Bistand til ikke-indlagte psykiatriske patienter
01. Styrket indsats over for personer udsat for seksuelle over-

greb (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) ................................ 18,6 -
09. Psykologbehandling til seksuelt misbrugte (tekstanm. 111)

(Reservationsbev.) ................................................................... 4,2 -
10. Sociale tilbud til personer med sindslidelser (tekstanm. 111)

(Reservationsbev.) ................................................................... 68,9 -
11. Akutte tilbud til sindslidende (tekstanm. 111)

(Reservationsbev.) ................................................................... - -
12. Styrkelse af socialpsykiatrien (tekstanm. 111)

(Reservationsbev.) ................................................................... 4,1 -
13. Sundhed til socialt udsatte (tekstanm. 111)

(Reservationsbev.) ................................................................... - -
14. Styrket indsats for sindslidende (tekstanm. 111)

(Reservationsbev.) ................................................................... - -
15. Psykiatriaftale 2011-2014 (Reservationsbev.) ........................ 85,7 -

15.75. Særligt udsatte grupper
02. Pulje til oprettelse af lokale/kommunale udsatteråd (tekst-

anm. 111) (Reservationsbev.) ................................................. - -
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04. Særlig indsats for de svagest stillede børn og unge mv.
(tekstanm. 111) (Reservationsbev.) ........................................ - -

05. Løft af ældreområdet (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) .... 1.000,0 -
07. Midlertidig genhusning af Danner (Reservationsbev.) .......... - -
09. National civilsamfundsstrategi (Reservationsbev.) ................ 26,6 -
10. Rammebeløb til projekter på det børne- og familiepolitiske

område (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) ........................... 5,0 -
11. Lige Muligheder (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) ........... - -
12. Støtte til kvinder på vej ud af prostitution (Reservationsbev.) 27,7 15,9
13. Handleplan for hjemløse (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) - -
16. Center for Rusmiddelforskning (tekstanm. 111)

(Reservationsbev.) ................................................................... 11,0 -
17. Ny indsats mod asocial adfærd - Ansvar og Konsekvens

(tekstanm. 111) (Reservationsbev.) ........................................ 2,9 -
18. Forstærket indsats over for kriminelle og kriminalitetstruede

unge (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) ............................... 9,8 4,6
19. Bedre tværfaglig indsats - børn af udsatte (tekstanm. 111)

(Reservationsbev.) ................................................................... - -
20. Centrale initiativer i forbindelse med styrket indsats mod

ungdomskriminalitet (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) ..... 9,0 -
21. Hjemløsestrategi (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) ............ 31,8 13,2
22. Rygeadgang og røgfrit miljø på væresteder (tekstanm. 111)

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

(Reservationsbev.) ................................................................... 7,1 -
25. Indsats mod selvmord og selvmordsforsøg (tekstanm. 111)

(Reservationsbev.) ................................................................... - -
26. Pulje til socialt udsatte grupper (tekstanm. 111)

(Reservationsbev.) ................................................................... 120,2 0,6
27. Fremme af kønsligestilling blandt kvinder og mænd (tekst-

anm. 111) (Reservationsbev.) ................................................. 11,1 -
28. Social aktivering af socialt udsatte grupper mv. (tekstanm.

111) (Reservationsbev.) .......................................................... - -
29. Pulje til istandsættelse af væresteder for udsatte grupper

(tekstanm. 111) (Reservationsbev.) ........................................ - -
30. Pulje til ældre- og pensionsområdet (tekstanm. 111)

(Reservationsbev.) ................................................................... 38,1 12,3
31. Genoptrænings- og akutpladser til demente og ældre (tekst-

anm. 111) (Reservationsbev.) ................................................. - -
32. Med familien i centrum (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) - -
34. Forældreprogrammer m.v. (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) - -
35. Initiativer for socialt udsatte grønlændere i Danmark (tekst-

anm. 111) (Reservationsbev.) ................................................. 13,1 6,8
36. Negativ social arv (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) ......... - -
37. Forebyggelse af kriminalitet blandt unge under 15 år (tekst-

anm. 111) (Reservationsbev.) ................................................. - -
38. Bedre og mere fleksibel hjemmehjælp (tekstanm. 111)

(Reservationsbev.) ................................................................... - -
39. Udviklings-, opfølgnings- og kvalitetsikringsprojekter på

hjemmehjælpsområdet (tekstanm. 111) (Driftsbev.) .............. - -
40. Udvikling af bedre ældrepleje (tekstanm. 111)

(Reservationsbev.) ................................................................... - -
41. Initiativer vedrørende kvalitetsreformen (tekstanm. 111)
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(Reservationsbev.) ................................................................... - -
42. Pulje vedrørende sikrede pladser (tekstanm.111)

(Reservationsbev.) ................................................................... - -
44. Bedre overgang til voksenlivet - en styrkelse af efterværn-

sindsatsen (Reservationsbev.) ................................................. 27,0 -
45. Én indgang for alle børn (Reservationsbev.) ......................... 5,1 -
50. Tilskud til organisationer og foreninger mv. på børneområ-

det (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) .................................. 11,4 -
51. Udviklingsarbejde vedrørende mål og dokumentation (tekst-

anm. 111) (Reservationsbev.) ................................................. - -
52. Faglige kvalitetsoplysninger (Reservationsbev.) .................... - -
60. Tilskud til organisationer og foreninger mv. på ældre- og

pensionsområdet (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) ............ - -
70. Tilskud til organisationer og foreninger mv. på området for

socialt udsatte (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) ................ 3,7 -
71. Støtte til bruger- og pårørendeorganisationer på udsatteom-

rådet (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) ............................... - -
72. Det Fælles Ansvar II (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) .... - -
73. Driftsstøtte til brugerorganisationer mv. (tekstanm. 111)

(Reservationsbev.) ................................................................... 101,7 -
74. Overgangsordning (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) ......... 38,9 -
75. Udviklingsinitiativer (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) ..... 23,9 -
77. National handlingsplan om demens (Reservationsbev.) ........ 1,0 -
78. Tilskud til frivillige organisationers uddeling af julehjælp

(tekstanm. 111) (Reservationsbev.) ........................................ 4,0 -
79. Tilskud til frivillige organisationers sociale indsatser

(Reservationsbev.) ................................................................... - -

15.76. Indsats vedr. integration på arbejdsmarkedet
24. Rollemodeller og frivillig integrationsindsats (tekstanm. 8 og

116) (Reservationsbev.) .......................................................... - -
26. Særlig indsats for børn og unge (tekstanm. 8, 9, 116)

(Reservationsbev.) ................................................................... - -

15.77. Øvrige integrationsinitiativer mv.
01. Tilskud vedrørende indvandrere og flygtninge (tekstanm. 8,

9 og 116) (Reservationsbev.) .................................................. 27,0 -
02. Styrkelse af integrations- og repatrieringsindsatsen (tekst-

anm. 8, 9 og 116) (Reservationsbev.) .................................... 12,6 -
03. Styrket indsats over for kvinder og familier med etnisk mi-

noritetsbaggrund (tekstanm. 8, 9 og 116) (Reservationsbev.) 2,0 -
04. Formidling af viden (tekstanm. 8, 9 og 116)

(Reservationsbev.) ................................................................... - -
05. Opkvalificering af kommuner mv. (tekstanm. 111)

(Reservationsbev.) ................................................................... 2,3 -
06. Styrkelse af sammenhængskraften og forebyggelse af radi-

kalisering (tekstanm. 8, 9 og 116) (Reservationsbev.) .......... 2,0 -
07. Tilskud til det frivillige integrationsarbejde (tekstanm. 8, 9

og 116) (Reservationsbev.) ..................................................... - -
08. Styrket informationsindsats i forhold til repatrieringsordnin-

gen (Reservationsbev.) ............................................................ - -
14. Unge nydanskeres deltagelse i idræts- og foreningslivet

(tekstanm. 8 og 116) (Reservationsbev.) ............................... - -
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17. Forældreuddannelse (tekstanm. 8 og 116) (Reservationsbev.) - -
19. Styrket indsats over for socialt udsatte flygtninge og indvan-

drere (tekstanm. 8 og 116) (Reservationsbev.) ...................... - -
20. Venskabsfamilier og lektiehjælp (tekstanm. 8 og 116)

(Reservationsbev.) ................................................................... - -
21. Den frivillige integrationsindsats (tekstanm. 8 og 116)

(Reservationsbev.) ................................................................... - -

15.78. Integrationsindsats og repatriering
01. Grundtilskud (Lovbunden) ...................................................... 467,4 -
02. Repatriering af udlændinge (Lovbunden) ............................... 69,3 -
03. Hjælp i særlige tilfælde mv. (Lovbunden) ............................. 38,4 -
04. Reintegrationsbistand (Lovbunden) ........................................ 29,9 -

 Sociale pensioner

15.81. Folkepension (tekstanm. 114)
01. Folkepension (Lovbunden) ..................................................... 118.576,2 -

15.85. Personlige tillæg til pensionister (tekstanm. 114)
01. Personlige tillæg til pensionister (Lovbunden) ...................... 460,8 -
11. Varmetillæg (Lovbunden) ....................................................... 402,1 -

15.88. Overførsel fra Den Sociale Pensionsfond
01. Overførsel fra Den Sociale Pensionsfond (Lovbunden) ........ - 12.510,0

15.89. Førtidspension
01. Førtidspension (tekstanm 114) (Lovbunden) ......................... 9.204,4 -
02. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension (tekstanm.

114) (Lovbunden) .................................................................... 11.543,8 -
03. ATP-bidrag af førtidspensioner (Lovbunden) ........................ 383,1 -
04. Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister

(Lovbunden) ............................................................................ 428,5 -

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer m.v.

Nr. 8. ad. 15.11.01., 15.11.07., 15.11.08., 15.76.24., 15.76.26., 15.77.01., 15.77.02., 15.77.03.,
15.77.04., 15.77.06., 15.77.07., 15.77.14., 15.77.17., 15.77.19., 15.77.20. og 15.77.21.

Social-, børne- og integrationsministeren bemyndiges til at genanvende tilbagebetalte tilskud.

Nr. 9. ad. 15.76.26., 15.77.01., 15.77.02., 15.77.03., 15.77.04., 15.77.06. og 15.77.07.
Social-, børne- og integrationsministeren bemyndiges til at indgå flerårige forpligtelser, hvor

det skønnes hensigtsmæssigt.

Materielle bestemmelser.

Nr. 100. ad 15.11.01.
Social-, børne- og integrationsministeren bemyndiges til i begrænset omfang, og hvor det

findes formålstjenligt, at udbetale godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelse af rejseud-
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gifter mv. til medlemmer af nævn, råd og udvalg, der ikke på anden måde kan få dækket de
omhandlede omkostninger.

Nr. 101. ad 15.11.63.
Efter udlægningen af særforsorgen på Færøerne pr. 1. januar 1988, jf. lov nr. 719 af 1987,

opretholder de statstjenestemænd, der pr. 1. august 1976 gjorde tjeneste ved Færøernes Special-
skole, og som opretholdt deres hidtidige ansættelsesforhold til staten ved skolens overgang til
selvejende institution, jf. akt 551 af 30. juni 1976, fortsat dette ansættelsesforhold.

Stk. 2. Statens udgifter til løn mv. refunderes af Færøernes hjemmestyre.

Nr. 102. ad 15.72.02.
Social-, børne- og integrationsministeren bemyndiges til at afholde udgifter til betaling af

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

| Nr. 111. ad 15.11.41., 15.13.02., 15.13.04., 15.13.08., 15.13.11., 15.13.15., 15.13.20., 15.13.21.,
| 15.13.23., 15.13.24., 15.13.25., 15.13.26., 15.13.28., 15.13.29., 15.13.30., 15.13.31., 15.13.32.,
| 15.13.35., 15.13.36., 15.13.37., 15.13.42., 15.13.43., 15.13.56., 15.14.11., 15.14.12., 15.14.14.,
| 15.14.15., 15.14.16., 15.16.01., 15.23.07., 15.25.01., 15.25.03., 15.25.09., 15.25.11., 15.26.01.,
| 15.64.05., 15.64.07., 15.64.08., 15.64.10., 15.64.11., 15.64.12., 15.64.13., 15.64.15., 15.64.17.,
| 15.64.18., 15.64.42., 15.64.50., 15.72.02., 15.72.03., 15.74.01., 15.74.09., 15.74.10., 15.74.11.,
| 15.74.12., 15.74.13., 15.74.14., 15.75.02., 15.75.04., 15.75.05., 15.75.10., 15.75.11., 15.75.13.,
| 15.75.16., 15.75.17., 15.75.18., 15.75.19., 15.75.20., 15.75.21., 15.75.22., 15.75.23., 15.75.25.,
| 15.75.26., 15.75.27., 15.75.28., 15.75.29., 15.75.30., 15.75.31., 15.75.32., 15.75.34., 15.75.35.,
| 15.75.36., 15.75.37., 15.75.38., 15.75.39., 15.75.40., 15.75.41., 15.75.42., 15.75.50., 15.75.51.,
| 15.75.60., 15.75.70., 15.75.71., 15.75.72., 15.75.73., 15.75.74., 15.75.75., 15.75.78. og 15.77.05.

Social-, børne- og integrationsministeren bemyndiges til at fastsætte regler for bevillingens
anvendelse, herunder for ydelse af tilskud, for regnskab og revision samt tilbagebetaling, ende-
lighed og afvisning af ansøgninger.

Nr. 114. ad 15.43., 15.44., 15.45., 15.81., 15.85., 15.89.01. og 15.89.02.
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 den 21.
januar 1968 til og med den 17. september 1968, eller til deres efterlevende ægtefælle, registrerede
partner, samlever eller børn, medfører ikke nedsættelse af ydelser, som måtte tilkomme de på-
gældende efter lovgivningen inden for Social-, Børne- og Integrationsministeriets område, jf. lov
om social pension, lov om social service og lov om aktiv socialpolitik.

Nr. 115. ad 15.23.05.
Via kontoen foretages mellemkommunal afregning for ikke-forskudsvis udlagte børnebidrag

der indbetales til en anden kommune end den, der foretager udbetalingen.

Nr. 116. ad. 15.11.01., 15.11.07., 15.11.08., 15.76.24., 15.76.26., 15.77.01., 15.77.02., 15.77.03.,
15.77.04., 15.77.06., 15.77.07., 15.77.14., 15.77.17., 15.77.19., 15.77.20. og 15.77.21.

Social-, børne- og integrationsministeren kan træffe bestemmelser om ansøgningsform, tids-
frister, vilkår for tilskud, meddelelse af tilsagn om tilskud, ændring af meddelelse af tilskud,
bortfald af meddelte tilsagn, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab,
revision og rapportering samt tilsyn og kontrol.

Nr. 117. ad. 15.73.01.
Via kontoen foretages mellemkommunal afregning for ikke-forskudsvis udlagte børnebidrag,

der indbetales til en anden kommune end den, der foretager udbetalingen.
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Nr. 118. ad. 15.15.04.
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.
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§ 15. Social-, Børne- og Integrationsministeriet
Social-, Børne- og Integrationsministeriet varetager opgaverne i forbindelse med den centrale

forvaltning af de sociale serviceområder efter Serviceloven, herunder driften af en række institu-
tioner og virksomheder. Endvidere hører opgaver inden for generel børne-, ungdoms- og fami-
liepolitik under ministeriets opgaver.

Social-, Børne- og Integrationsministeriet varetager de internationale opgaver på det sociale
område, herunder i forhold til EU-regler.

Ressortændring af 3. oktober 2011
I forbindelse med den kongelige resolution af 3. oktober 2011 har Social- og Integrations-

ministeriet modtaget følgende sagsområder fra Beskæftigelsesministeriet § 17: Andre ydelser til
børn, Tilskud til hel eller delvis dækning af rejseudgifter til, fra og i Grønland, Særligt udsatte
grupper, Børnetilskud, Boligydelse til pensionister, Anden kontanthjælp, Efterlevelseshjælp, Fol-
kepension, Personlige tillæg til pensionister, ATP-bidrag af førtidspension samt supplerende ar-
bejdsmarkedspension for førtidspensionister, Overførsel fra Den Sociale Pensionsfond og Før-
tidspension.

I forbindelse med den kongelige resolution af 3. oktober 2011 har Social- og Integrations-
ministeriet modtaget følgende sagsområder fra Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Inte-
gration, § 18: Indsats vedrørende integration på arbejdsmarkedet og Øvrige integrationsinitiativer
mv.

I forbindelse med den kongelige resolution af 3. oktober 2011 har Social- og Integrations-
ministeriet afgivet følgende sagsområder til Ministeriet for By-, Bolig- og Landdistrikter, § 14:
Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder.

I forbindelse med den kongelige resolution af 3. oktober 2011 har Social- og Integrations-
ministeriet afgivet følgende sagsområder til Børne- og undervisningsministeriet § 20: Udvikling
af dagtilbud.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.4.9 Social-, Børne- og Integrationsministeriets departement forvalter en
række tilskud til forsknings- og forsøgsvirksomhed samt udvikling og
omstilling mv. inden for det sociale område. Tilskuddene hertil er for-
trinsvis opført på hovedkonti under aktivitetsområde § 15.13. Forsk-
nings- og forsøgsvirksomhed mv., 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 3-årig periode.
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Flerårsbudget:
Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017

Udgifter under delloft for driftsudgifter:

Nettotal ....................................................... 3.318,5 3.548,0 3.120,8 4.295,2 4.065,3 3.942,9 3.895,7
Udgift ......................................................... 3.811,1 4.000,4 3.518,3 4.757,6 4.510,8 4.368,2 4.317,3
Indtægt ....................................................... 492,6 452,5 397,5 462,4 445,5 425,3 421,6

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter ........................................... 1.025,6 1.083,5 1.194,8 1.205,0 1.139,7 1.107,0 1.062,1
15.11. Centralstyrelsen ............................. 754,7 760,9 893,5 917,5 873,6 850,2 808,4
15.13. Forsknings- og forsøgsvirk-

somhed mv. ................................... 251,7 291,6 258,9 247,6 233,6 224,3 221,2
15.14. Uddannelse .................................... 0,6 6,3 27,6 23,1 15,7 15,7 15,7
15.15. Den centrale refusionsordning ...... -15,2 -12,9 -13,4 -11,6 -11,6 -11,6 -11,6
15.16. Reservation til anbringelsesre-

formen ........................................... 33,8 37,7 28,2 28,4 28,4 28,4 28,4

Børn ........................................................... 27,9 113,7 41,6 129,7 128,4 114,2 110,2
15.23. Andre ydelser til børn ................... 2,0 1,1 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9
15.25. Udvikling af dagtilbud .................. 25,9 112,6 39,7 57,8 56,5 42,3 38,3
15.26. Forebyggelsesinitiativer ................ - - - 70,0 70,0 70,0 70,0

Individuel boligstøtte ............................... -69,3 8,6 4,0 7,0 7,0 7,0 7,0
15.31. Boligydelse til pensionister .......... -69,3 8,6 4,0 7,0 7,0 7,0 7,0

Social ......................................................... 13,6 15,0 14,6 16,0 16,0 16,0 16,0
15.44. Udgifter i forbindelse med

børns pleje (tekstanm. 114) .......... 13,6 15,0 14,6 16,0 16,0 16,0 16,0

Bistand og pleje for handicappede ........ 82,2 96,0 49,9 45,7 43,8 38,3 38,0
15.64. Bistand og pleje for handicap-

pede ............................................... 82,2 96,0 49,9 45,7 43,8 38,3 38,0

Integration og øvrige bistandsordnin-
ger .............................................................. 2.238,5 2.231,1 1.815,9 2.891,8 2.730,4 2.660,4 2.662,4
15.72. Forsorgshjem ................................. 474,5 603,7 551,2 597,2 610,9 624,9 639,4
15.73. Tilskud til hel eller delvis

dækning af rejseudgifter til, fra
og i Grønland ................................ 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

15.74. Bistand til ikke-indlagte psyki-
atriske patienter ............................. 245,6 185,3 182,3 181,5 95,6 78,9 80,9

15.75. Særligt udsatte grupper ................. 817,6 779,8 526,1 1.530,1 1.374,1 1.288,6 1.271,9
15.76. Indsats vedr. integration på ar-

bejdsmarkedet ................................ 25,3 32,9 8,5 - - - -
15.77. Øvrige integrationsinitiativer

mv. ................................................. 72,5 171,7 75,5 45,9 34,4 18,0 15,7
15.78. Integrationsindsats og repatri-

ering ............................................... 602,5 457,3 471,9 536,7 615,0 649,6 654,1

Udgifter under delloft for indkomstoverførsler:

Nettotal ....................................................... 127.141,9 131.372,9 138.996,8 142.757,2 145.098,5 147.495,4 149.460,7
Udgift ......................................................... 138.655,0 143.695,6 151.724,8 155.578,2 158.209,5 160.736,4 162.881,7
Indtægt ....................................................... 11.513,1 12.322,6 12.728,0 12.821,0 13.111,0 13.241,0 13.421,0

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter ........................................... 5,4 5,9 6,9 7,0 7,0 -84,0 -207,1
15.11. Centralstyrelsen ............................. - - - - - -91,0 -214,1
15.19. Christiansø ..................................... 5,4 5,9 6,9 7,0 7,0 7,0 7,0

Børn ........................................................... 2.720,4 2.780,4 2.891,1 2.966,8 2.987,9 2.991,7 2.997,7
15.21. Børnetilskud .................................. 2.240,1 2.245,9 2.335,9 2.409,5 2.435,5 2.443,6 2.453,0
15.23. Andre ydelser til børn ................... 480,3 534,6 555,2 557,3 552,4 548,1 544,7

Individuel boligstøtte ............................... 8.565,7 8.872,4 9.046,9 9.557,7 9.616,7 9.671,8 9.829,2
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15.31. Boligydelse til pensionister .......... 8.565,7 8.872,4 9.046,9 9.557,7 9.616,7 9.671,8 9.829,2

Social ......................................................... 1.601,9 1.538,3 1.740,3 1.668,5 1.684,0 1.704,2 1.727,0
15.41. Anden kontanthjælp ...................... 142,4 137,1 245,4 224,3 221,5 220,4 220,0
15.43. Hjælp til flygtninge (tekstanm.

114) ................................................ 260,3 338,5 345,0 380,1 400,2 421,4 443,8
15.44. Udgifter i forbindelse med

børns pleje (tekstanm. 114) .......... 1.081,0 934,1 1.018,8 945,9 941,0 937,3 934,3
15.45. Udgifter til pleje af personer

med betydeligt og varigt ned-
sat fysisk eller psykisk funk-
tionsevne (tekstanm. 114) ............. 116,5 127,1 129,0 116,1 119,2 123,0 126,8

15.47. Efterlevelseshjælp ......................... 1,6 1,5 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1

Integration og øvrige bistandsordnin-
ger .............................................................. 34,4 39,6 56,3 68,3 78,6 84,7 88,0
15.78. Integrationsindsats og repatri-

ering ............................................... 34,4 39,6 56,3 68,3 78,6 84,7 88,0

Sociale pensioner ...................................... 114.214,1 118.136,3 125.255,3 128.488,9 130.724,3 133.127,0 135.025,9
15.81. Folkepension (tekstanm. 114) ....... 102.525,7 107.341,9 113.846,2 118.576,2 121.577,1 124.440,6 126.870,4
15.85. Personlige tillæg til pensioni-

ster (tekstanm. 114) ...................... 841,5 855,1 859,3 862,9 867,2 871,7 876,2
15.88. Overførsel fra Den Sociale

Pensionsfond ................................. -11.190,0 -11.980,0 -12.410,0 -12.510,0 -12.800,0 -12.930,0 -13.110,0
15.89. Førtidspension ............................... 22.037,0 21.919,3 22.959,8 21.559,8 21.080,0 20.744,7 20.389,3

Udgifter uden for udgiftsloft:

Nettotal ....................................................... 1.524,6 1.321,1 1.761,8 1.798,9 1.795,8 1.792,5 1.794,8
Udgift ......................................................... 1.524,6 1.691,8 1.761,8 1.798,9 1.795,8 1.792,5 1.794,8
Indtægt ....................................................... - 370,7 - - - - -

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter ........................................... 1.520,0 1.316,5 1.757,2 1.794,3 1.791,2 1.787,9 1.790,2
15.11. Centralstyrelsen ............................. 107,8 -107,8 -250,0 -5,7 -8,8 -12,1 -9,8
15.15. Den centrale refusionsordning ...... 1.412,2 1.424,3 2.007,2 1.800,0 1.800,0 1.800,0 1.800,0

Integration og øvrige bistandsordnin-
ger .............................................................. 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6
15.72. Forsorgshjem ................................. 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6

Ministeriet består af departementet, Ankestyrelsen og Socialstyrelsen. Under ministeriet hører
sektorforskningsinstitutionen, SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. Endvidere hører
Børnerådet, Rådet for Socialt Udsatte, Frivilligrådet, Psykolognævnet, en række videns- og for-
midlingscentre og selvejende institutioner under ministeriet.

Departementet har indgået resultatkontrakter med Ankestyrelsen, Socialstyrelsen, SFI - Det
Nationale Forskningscenter for Velfærd og Kofoeds Skole.

Endvidere er der indgået kontrakter med en række videns- og formidlingscentre samt Døve-
film Video.

Social-, Børne- og Integrationsministeriet er ansvarlig for EU-koordinationen vedrørende
vandrende arbejdstageres sociale sikring for så vidt angår de ydelser, som er fastsat i lov om
social service.
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Artsoversigt:

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017

Bevilling i alt ............................................. 132.013,9 136.209,3 143.860,2 148.754,1 150.959,6 153.230,8 155.151,2
Årets resultat .............................................. -12,0 -4,1 0,3 5,6 - - -
Forbrug af videreførsel .............................. -16,8 36,7 18,9 91,6 - - -

Aktivitet i alt .............................................. 131.985,1 136.242,0 143.879,4 148.851,3 150.959,6 153.230,8 155.151,2
Udgift ..................................................... 143.990,7 149.387,8 157.004,9 162.134,7 164.516,1 166.897,1 168.993,8
Indtægt ................................................... 12.005,6 13.145,8 13.125,5 13.283,4 13.556,5 13.666,3 13.842,6

Specifikation af aktivitet i alt:
Driftsposter:

Udgift ..................................................... 1.218,2 1.179,9 1.056,2 1.200,0 1.116,6 1.076,8 1.050,5
Indtægt ................................................... 259,8 225,5 215,3 229,1 226,6 229,9 231,4

Interne statslige overførsler:
Udgift ..................................................... 51,5 45,6 42,1 43,5 37,4 32,9 32,5
Indtægt ................................................... 11.246,1 12.029,7 12.445,2 12.544,8 12.828,7 12.954,2 13.133,8

Øvrige overførsler:
Udgift ..................................................... 142.285,7 147.541,3 155.580,0 160.546,1 163.017,0 165.442,3 167.565,7
Indtægt ................................................... 209,3 213,1 180,0 231,5 223,2 204,2 199,4

Finansielle poster:
Udgift ..................................................... 6,4 7,0 3,5 2,0 1,9 1,9 1,9
Indtægt ................................................... 18,5 20,3 15,0 8,0 8,0 8,0 8,0

Kapitalposter:
Udgift ..................................................... 428,9 613,9 323,1 343,1 343,2 343,2 343,2
Indtægt ................................................... 271,9 657,2 270,0 270,0 270,0 270,0 270,0

Standardkontooversigt:

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017

Driftsposter ................................................. 958,4 954,4 840,9 970,9 890,0 846,9 819,1
11. Salg af varer ....................................... 220,6 205,1 184,1 193,0 193,3 195,7 198,1
13. Kontrolafgifter og gebyrer ................. 8,8 0,5 9,2 9,3 9,3 9,3 9,3
15. Vareforbrug af lagre ........................... 0,5 0,7 - - - - -
16. Husleje, leje af arealer, leasing .......... 75,7 64,3 7,0 - - - -
18. Lønninger / personaleomkostninger ... 784,9 697,0 658,5 734,7 708,9 688,6 675,5
19. Fradrag for anlægsløn ......................... -12,5 -15,1 - - - - -
20. Af- og nedskrivninger ........................ 24,7 43,9 8,0 - - - -
21. Andre driftsindtægter .......................... 29,6 17,8 20,0 24,8 22,0 22,9 22,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger ... 343,7 389,1 382,7 465,3 407,7 388,2 375,0
28. Ekstraordinære indtægter .................... 0,9 1,9 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
29. Ekstraordinære omkostninger ............. 1,2 - - - - - -

Interne statslige overførsler ....................... -11.194,6 -11.984,1 -12.403,1 -12.501,3 -12.791,3 -12.921,3 -13.101,3
33. Interne statslige overførsels-

indtægter ............................................. 11.246,1 12.029,7 12.445,2 12.544,8 12.828,7 12.954,2 13.133,8
43. Interne statslige overførsels-

udgifter ................................................ 51,5 45,6 42,1 43,5 37,4 32,9 32,5
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Øvrige overførsler ...................................... 142.076,4 147.328,2 155.400,0 160.246,4 162.793,8 165.238,1 167.366,3
30. Skatter og afgifter ............................... 0,0 - - - - - -
31. Overførselsindtægter fra EU .............. 1,2 7,8 - - - - -
32. Overførselsindtægter fra kommuner

og regioner .......................................... 48,4 47,2 45,1 42,6 42,6 42,6 42,6
34. Øvrige overførselsindtægter ............... 159,8 158,1 134,9 188,9 180,6 161,6 156,8
35. Forbrug af videreførsel ....................... - - - 68,2 - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

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

og regioner .......................................... 138.513,1 143.473,3 151.928,0 156.439,8 159.007,7 161.517,2 163.649,4
44. Tilskud til personer ............................. 2.114,4 2.321,1 2.495,7 2.724,7 2.880,5 3.038,0 3.193,6
45. Tilskud til erhverv .............................. 0,0 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

investeringstilskud .............................. 1.658,2 1.746,9 1.260,8 1.364,1 1.100,6 953,2 931,2
49. Reserver og budgetregulering ............ - - -104,6 17,4 28,1 -66,2 -208,6

Finansielle poster ....................................... -12,1 -13,3 -11,5 -6,0 -6,1 -6,1 -6,1
25. Finansielle indtægter ........................... 18,5 20,3 15,0 8,0 8,0 8,0 8,0
26. Finansielle omkostninger .................... 6,4 7,0 3,5 2,0 1,9 1,9 1,9

Kapitalposter .............................................. 185,9 -75,9 33,9 44,1 73,2 73,2 73,2
54. Statslige udlån, tilgang ....................... 428,9 613,9 323,1 343,1 343,2 343,2 343,2
55. Statslige udlån, afgang ....................... 271,9 657,2 270,0 270,0 270,0 270,0 270,0
74. Fri egenkapital (budgettering af

Årets resultat) ..................................... -12,0 -4,1 0,3 5,6 - - -
75. Reserveret bevilling (budgettering

af forbrug af Årets resultat) ............... -16,8 36,7 18,9 23,4 - - -

I alt ............................................................. 132.013,9 136.209,3 143.860,2 148.754,1 150.959,6 153.230,8 155.151,2

Videreførselsoversigt:

Beholdning primo 2013 ............................................ 54,7 - - 1.343,6

 Mio. kr.

Drifts-
bevilling

Statsvirk-
somhed

Anlægs-
bevilling

Reserva-
tions-

bevilling



§ 15.1. 9

Fællesudgifter

15.11. Centralstyrelsen
Herunder hører Departementet, Psykolognævnet, Rådet for Socialt Udsatte, Ankestyrelsen,

Børnerådet, Det Centrale Handicapråd, Socialstyrelsen, forskellige tilskud mv.

| Ved kongelig resolution af 9. august 2013 overgår ressortansvaret for sager vedrørende dag-
| tilbud og private pasningsordninger indtil skolestart fra Undervisningsministeriet til Social-,
| Børne- og Integrationsministeriet.
| Ved kongelig resolution af 9. august 2013 overføres ansvaret for sager vedrørende social-
| økonomiske virksomheder til Social-, Børne- og Integrationsministeriet.

| Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges
| eller suppleres| Beskrivelse

| BV 2.10.5| Der er adgang til at overføre op til 3 pct. af bevillingerne fra neden-
| stående konti til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration
| af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog
| maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed
| adgang til overførsel af bevillinger til § 15.11.01. Departementet.
| § 15.13.11. Omstillingsinitiativer mv.,
| § 15.13.15. Frivilligt socialt arbejde,
| § 15.13.21. Hjerneskadeklubber for arbejdsrehabilitering,
| § 15.13.22. Mere viden om mennesker med handicap,
| § 15.13.23. Rammebeløb til handicappede,
| § 15.13.25. Den Fælles Tolkeløsning,
| § 15.13.28. Frivilligt arbejde inden for det sociale felt,
| § 15.13.31. Tilbud om frivilligt arbejde som led i ungdomsuddannel-
| ser,
| § 15.14.14. Handlekraftig indsats,
| § 15.14.15. Udvikling og etablering af børnehuse,
| § 15.14.16. Forebyggelsesstrategi og inklusion,
| § 15.16.01. Reservation til anbringelsesreformen,
| § 15.23.07. Børnefamilieydelse til udsendte i 3. lande,
| § 15.25.09. Centrale initiativer i forbindelse med Barnets Reform,
| § 15.25.11. Samlet indsats til beskyttelse af børn mod overgreb mv.,
| § 15.26.01. Forebyggende indsats for udsatte børn og unge,
| § 15.64.12. Sociale teknologier for mennesker med
| Funktionsnedsættelser,
| § 15.64.13. Deltagelse og medbestemmelse for mennesker med
| handicap
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| Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges
| eller suppleres| Beskrivelse

| BV 2.10.5| § 15.74.01. Styrket indsats over for personer udsat for seksuelle
| overgreb,
| § 15.74.09. Psykologbehandling til seksuelt misbrugte,
| § 15.74.10. Sociale tilbud til personer med sindslidelser,
| § 15.74.12. Styrkelse af socialpsykiatrien,
| § 15.74.14. Styrket indsats for sindslidende,
| § 15.74.15. Psykiatriaftale 2011-2014,
| § 15.75.09. National civilsamfundsstrategi,
| § 15.75.10. Rammebeløb til projekter på det børne- og familiepolitiske
| område,
| § 15.75.12. Støtte til kvinder på vej ud af prostitution,
| § 15.75.17. Ny indsats mod asocial adfærd - Ansvar og Konsekvens,
| § 15.75.20. Centrale initiativer i forbindelse med styrket indsats mod
| ungdomskriminalitet,
| § 15.75.21. Hjemløsestrategi,
| § 15.75.23. Aktivitetstilbud på væresteder mv.,
| § 15.75.26. Pulje til socialt udsatte grupper,
| § 15.75.27. Fremme af kønsligestilling blandt kvinder og mænd,
| § 15.75.30. Pulje til ældre- og pensionsområdet,
| § 15.75.33. Initiativer til understøttelse af indsatser med dokumente-
| rede effekter,
| § 15.75.35. Initiativer for socialt udsatte grønlændere i Danmark,
| § 15.75.44. Bedre overgang til voksenlivet - en styrkelse af
| efterværnsindsatsen,
| § 15.75.73. Driftsstøtte til brugerorganisationer mv.,
| § 15.75.74. Overgangsordning,
| § 15.75.75. Udviklingsinitiativer,
| § 15.75.77. National handlingsplan om demens,
| § 15.75.78. Tilskud til frivillige organisationers uddeling af julehjælp,
| § 15.76.26. Særlig indsats for børn og unge
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| Derudover tilføjes følgende nye bevillingsbestemmelse:

15.11.01. Departementet (tekstanm. 8, 100 og 116 ) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt 

 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Nettoudgiftsbevilling ................................... 194,3 192,3 170,4 234,1 211,7 207,9 203,2

Forbrug af reserveret bevilling ................... 2,9 3,0 -  3,2 - - -
Indtægt ......................................................... 51,5 24,8 35,0 35,7 29,6 25,1 24,7
Udgift ........................................................... 246,2 219,3 205,4 273,0 241,3 233,0 227,9

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

10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 235,4 219,1 200,2 265,9 234,2 225,9 220,8
Indtægt .................................................. 40,7 24,6 29,8 30,0 23,9 19,4 19,0

30. Psykolognævnet
Udgift .................................................... - - - 1,9 1,9 1,9 1,9
Indtægt .................................................. - - - 0,5 0,5 0,5 0,5

90. Indtægtsdækket virksomhed
Udgift .................................................... - - 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Indtægt .................................................. 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

97. Andre tilskudsfinansierede akti-
 viteter

Udgift .................................................... 10,8 0,2 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
Indtægt .................................................. 10,8 0,2 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

Bemærkninger:

| Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges
| eller suppleres| Beskrivelse

| BV 2.10.5| § 15.77.01. Tilskud vedrørende indvandrere og flygtninge,
| § 15.77.03. Styrket indsats over for kvinder og familier med etnisk
| minoritetsbaggrund,
| § 15.77.06. Styrkelse af sammenhængskraften og forebyggelse af
| radikalisering,
| § 15.77.07. Tilskud til det frivillige integrationsarbejde og
| § 07.18.19.75. Socialministeriets Fond til sociale formål

| Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges
| eller suppleres| Beskrivelse

| BV 2.10.5| Der er adgang til at overføre op til 0,2 pct. af bevillingen fra §
| 15.75.05. Løft af ældreområdet til afholdelse af udgifter i forbindelse
| med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3
| som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i
| forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 15.11.01.
| Departementet.
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Interne statslige overførselsudgifter: Der overføres årligt 3,1 mio. kr. til § 07.13.01.10. Statens Administration. Til §
15.11.30.10.33. Socialstyrelsen , forventes overført årligt 5,0 mio. kr.

2. Reservationsoversigt 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2013

Akkumuleret reserveret bevilling ................................................................................... 9,4

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

15.11.01. Departementet (tekstanm. 8, 100 og 116 ), CVR-nr. 10089093, er virksomhedsbærende
hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende ho-
vedkonti:

15.11.04. Psykolognævnet
15.11.05. Koncernfælles funktioner
15.11.63. Udlånte tjenestemænd (tekstanm. 101)
15.75.39. Udviklings-, opfølgnings- og kvalitetsikringsprojekter på hjemmehjælpsområdet
(tekstanm. 111)

Departementet arbejder i fællesskab med styrelserne for at give social-, børne- og integra-
tionsministeren og Folketinget det bedste grundlag for en virkningsfuld social-, børne- og inte-
grationspolitik, som realiseres og skaber reelle fremskridt for den enkelte borger.

Departementet bistår således social-, børne- og integrationsministeren i at udforme regerin-
gens politik på det socialpolitiske område, det børne- og familiepolitiske område samt det inte-
grationspolitiske område. Departementet bistår social-, børne- og integrationsministeren ved Fol-
ketingets behandling af forslag på disse områder samt i gennemførelsen af den vedtagne politik.
Det er departementets opgave at følge udviklingen inden for hele det sociale område samt følge
og støtte udviklingen i kommuner. Departementet varetager opgaver i forbindelse med Social-,
Børne- og Integrationsministeriets forskningsmidler og Social-, Børne- og Integrationsministeriets
puljer og institutioner.

Departementet varetager de internationale opgaver på det sociale område, herunder i forhold
til EU-regler.

Departementet refunderer udgifter til administrationen i Bornholms Regionskommune af de
sociale ordninger på Christiansø.

Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder løbende med konsolidering og udvidelse
af administrative fællesskaber på tværs af Social-, Børne- og Integrationsministeriets koncern.
IT-området, HR-området og kommunikationsområdet er samlet i de koncernfælles funktioner, der
er underlagt departementets virksomhed.

Yderligere oplysninger kan findes på www.sm.dk og www.retsinfo.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 § 15.13.11. Omstillingsinitiativer mv. efter forudgående fore-
læggelse for Finansministeriet. Overførslen sker ved en intern statslig
overførsel.
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5. Opgaver og mål

| 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Opgaver Mål

Generel minister- og folketings-
betjening

Departementet betjener minister, regering og Folketing
blandt andet ved at forberede materiale til ministeren samt
besvare spørgsmål fra Folketinget. Departementet skal sikre
en rettidig betjening, som giver minister, regering og Folke-
ting det bedst mulige beslutningsgrundlag.

Logivningsarbejde Departementet varetager forberedelse og gennemførelse af
lovgivning på det social-, børne- og integrationspolitiske
område, herunder udarbejdes bekendtgørelser og juridiske
vejledninger. Departementet skal sikre en høj juridisk kvali-
tet i lovgivningsarbejdet.

Policyudvikling og -forhandling Departementet udarbejder beslutningsoplæg, reformoplæg og
øvrigt materiale til politisk forhandling i forbindelse med
udviklingen af ny politik, metoder eller indsatser. Departe-
mentet skal understøtte, at policyudviklingen bygger på den
aktuelt bedste viden om, hvilke metoder der virker.

Styring Departementet varetager styrings- og controlleropgaver på
områder, hvor departementet er overordnet instans. Departe-
mentet skal fremme en effektiv ressourceudnyttelse og
driftsstyring, blandt andet via målrettet udvikling af mini-
steriets økonomi- og virksomhedsstyring.

Ekstern kontakt Departementet samarbejder med eksterne aktører med hen-
blik på at sikre, at regler og indsatser på social-, børne- og
integrationsområdet implementeres. Derudover besvarer de-
partementet henvendelser fra kommuner, organisationer,
borgere, journalister mv. samt repræsenterer Social-, Børne-
og Integrationsministeriet i internationale råd og komitéer.

Koncernfælles funktioner De koncernfælles funktioner: Koncern-IT, Koncern-HR og
Koncernkommunikation varetager henholdsvis IT-drift og
-udvikling, HR-opgaver samt kommunikationsaktiviteter. De
koncernfælles funktioner skal levere en effektiv service af
høj faglig kvalitet.

Psykolognævnet Psykolognævnet meddeler autorisationer til psykologer samt
fører tilsyn med autoriserede psykologer. Psykolognævnet
skal sikre, dels at sagsbehandlingen af tildeling af autorisa-
tioner foregår så hurtigt og effektivt som muligt, dels at au-
toriserede psykologer udøver deres faglige virksomhed inden
for Psykologlovens bestemmelser.

| Mio. kr.
| R
| 2011
| R
| 2012
| B
| 2013
| F
| 2014
| BO1
| 2015
| BO2
| 2016
| BO3
| 2017

| Udgift i alt ................................................| 245,4| 214,5| 188,6| 273,0| 241,8| 233,5| 228,4

| 0.| Hjælpefunktioner samt generel le-
| delse og administration ....................
| 56,6| 49,4| 43,3| 44,9| 42,2| 40,9| 40,0

|  1.| Generel minister- og
| folketingsbetjening ............................
| 26,6| 23,3| 20,5| 25,1| 22,3| 21,7| 21,2
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7. Specifikation af indtægter

R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Indtægter i alt .............................................. 51,5 24,8 35,0 35,7 29,6 25,1 24,7

1. Indtægtsdækket virksomhed .................. 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... 10,8 0,2 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
4. Afgifter og gebyrer ................................ 0,1 - - 0,5 0,5 0,5 0,5
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske

bidrag, bøder mv. ................................... 0,0 - - - - - -
6. Øvrige indtægter .................................... 40,6 24,6 29,8 30,0 23,9 19,4 19,0

Social-, Børne- og Integrationsministeriet oppebærer et administrationsbidrag i forbindelse
med visse projekter og aktiviteter mv. I forbindelse med opgørelsen af det faktiske administra-
tionsbidrag kan der på bevillingsafregningen overføres yderligere midler til lønsum, idet op til
2/3 af det samlede administrationsbidrag kan anvendes som lønsum.

| I forbindelse med ændringsforslagene er departementets udgiftsbevilling forhøjet med 6,7
| mio. kr. i 2014, 7,1 mio. kr. i 2015, 6,4 mio. kr. i 2016 og 6,3 mio. kr. i 2017 til afholdelse af
| udgifter i forbindelse med administration af projekter, aktiviteter mv. vedrørende puljer omfattet
| af særlig bevillingsbestemmelse opført under § 15.11. Centralstyrelsen, hvor der afviges fra
| budgetvejledningens punkt 2.10.5. Forhøjelsen af udgifterne udlignes af en tilsvarende forhøjelse
| af indtægter via administrationsbidrag fra de relevante puljer, hvorfor nettoudgiftsbevillingen er
| uændret.

8. Personale
 R R B F BO1 BO2 BO3

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Personale i alt (årsværk) ............................ 243 243 195  323 286 281 275
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 150,3 137,6 118,2  161,6 145,1 140,9 137,5
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) .... 1,1 - 2,1  2,1 2,1 2,1 2,1

Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 149,2 137,6 116,1  159,5 143,0 138,8 135,4

9. Finansieringsoversigt

R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Reguleret egenkapital ................................. - - 4,5 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 2,9 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 7,4 - - - -

Langfristet gæld primo ............................... 13,9 9,9 24,3 27,2 20,1 13,9 9,3
+ anskaffelser .............................................. 11,4 6,4 3,2 2,2 2,2 2,7 2,7
+ igangværende udviklingsprojekter .......... -3,3 -2,7 - - - - -
- afhændelse af aktiver ............................... 11,2 0,9 - - - - -

|  2.| Lovgivningsarbejde ..........................| 30,1| 26,3| 23,2| 30,3| 22,7| 22,0| 21,6
| 3.| Policyudvikling og -forhandling ......| 47,6| 41,6| 36,6| 43,2| 36,2| 35,0| 34,4
| 4.| Styring ...............................................| 44,6| 39,0| 34,3| 40,3| 38,1| 36,3| 35,6
| 5.| Ekstern kontakt .................................| 39,9| 34,9| 30,7| 36,3| 32,7| 31,6| 31,1
| 6.| Koncernfælles funktioner .................| 0,0| 0,0| 0,0| 51,0| 44,9| 43,3| 41,9
| 7.| Psykolognævnet ................................| 0,0| 0,0| 0,0| 2,4| 2,2| 2,2| 2,1
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- afskrivninger ............................................. -6,8 2,8 7,5 9,3 8,4 7,3 5,7
Samlet gæld ultimo ..................................... 17,6 9,9 20,0 20,1 13,9 9,3 6,3

Låneramme .................................................. - - 36,4 33,4 33,4 33,4 33,4
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 54,9 60,2 41,6 27,8 18,9
Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

10. Almindelig virksomhed
På kontoen afholdes udgifter og indtægter, der relaterer sig til departementets virksomhed

samt koncernfælles funktioner.
Som følge af lov nr. 152 af 4. juni 2012 om ændring af lov om folkeskolen, overføres se-

kretariatsbetjeningen af Klagenævnet for Vidtgående Specialundervisning til Ankestyrelsen fra
Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen i Undervisningsministeriet. Der overføres 0,4 mio. kr. årligt til
departementet som følge af udgifter vedrørende koncernfælles funktioner.

Som led i Aftale om finansloven for 2013 er departementets udgiftsbevilling forhøjet med
0,7 mio. kr. årligt i 2014-2016 som led i opkvalificeringen af den kommunale opgavevaretagelse
på integrationsområdet.

De koncernfælles funktioner varetager IT-, HR- og kommunikationsopgaver for hele Social-,
Børne- og Integrationsministeriets koncern. Koncern-IT skal sikre kunderne en effektiv IT-service
og bidrage til at konsolidere og forbedre den administrative IT-drift. Koncern-HR skal løse per-
sonaleadministrative opgaver og udforme koncepter, strategier og arrangementer, der sikrer den
faglige udvikling af koncernens medarbejdere. Koncernkommunikation skal administrere og ud-
vikle koncernens kommunikation i interne såvel som eksterne anliggender.

Der indgås Service Leverance Aftaler (SLA) mellem henholdsvis Koncern-IT, Koncern-HR,
Koncernkommunikation og kunderne. SLA'erne beskriver rammerne for samarbejdet mellem de
koncernfælles funktioner og koncernens institutioner i den daglige opgaveløsning og opstiller
målsætninger for kvaliteten af ydelserne.

Der er indarbejdet effektiviseringsgevinster på løn og øvrig drift som følge af gennemførsel
af grunddataprogrammet. Hertil indgår også omlægning af betalingen CVR-frikøbsaftale og KMS
statsaftale. Der er indarbejdet en budgetregulering på -0,6 mio. kr. i 2014, -0,8 mio. kr. i 2015,
-1,1 mio. kr. i 2016 og -1,1 mio. kr. i 2017 og frem.

Som følge af Forenkling af klagestrukturen på det sociale og beskæftigelsesmæssige område,
jf. lov nr. 493 af 21. maj 2013 om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om
ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats og forskellige andre love overtager
Ankestyrelsen nævnsområder fra Statsforvaltningerne. De overførte områder og årsværk skal, som
den øvrige del af Ankestyrelsen, serviceres af de koncernfælles funktioner i departementet,
hvorfor der overføres bevilling hertil. Det er indarbejdet, at departementet får overført 6,1 mio.
kr. i 2014 (heraf lønsum 4,6 mio. kr.), 5,1 mio. kr. i 2015 (heraf lønsum 3,8 mio. kr.), 5,2 mio.
kr. i 2016 (heraf lønsum 3,9 mio. kr.) samt 5,1 mio. kr. i 2017 (heraf lønsum 3,8 mio. kr.).

| Som følge af kongelig resolution af 9. august 2013 overføres 24,7 mio. kr. i 2014, 9,6 mio.
| kr. i 2015, 9,5 mio. kr. i 2016 og 9,3 mio. kr. i 2017 til departementet, heraf 15 mio. kr. i 2014
| til fremme af socialøkonomiske virksomheder.
| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslaget forhøjet med 2,0 mio. kr. i 2014 og 1,0 mio.
| kr. i 2015, jf. Aftale mellem regeringen og Venstre, Det Konservative Folkeparti og Liberal Al-
| liance om foreløbig udmøntning af midler til opfølgning på arbejdet i vækstteams af 23. sep-
| tember 2013. Midlerne skal anvendes til at fremme en bedre og mere effektiv opgaveløsning i
| kommunerne ved at inddrage private leverandører i løsningen af velfærdsopgaverne samt et of-
| fentlig-privat innovationspartnerskab mv.
| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslaget forhøjet med 3,1 mio. kr. i 2014 og 2,9 mio.
| kr. årligt fra 2015 og frem. Midlerne er afsat til etablering af en central koordinationsenhed i sager
| om international børnebortførelse. Dette medfører blandt andet en øget støtte til den efterladte
| forælder samt en opkvalificering af den generelle opgavevaretagelse, både internationalt og na-
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| tionalt, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Kon-
| servative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014.

30. Psykolognævnet
Psykolognævnet blev oprettet ved lov nr. 494 af 30. juni 1993 om psykologer mv. I medfør

af § 17 i lov om psykologer mv., jf. LB nr. 132 af 27. februar 2004, meddeler Psykolognævnet
autorisationer til psykologer. Psykolognævnets opgaver er endvidere at føre tilsyn med autorise-
rede psykologer uden for sundhedsområdet, at afgøre om uddannelser og erhvervskompetencer
erhvervet i andre lande kan ligestilles med psykologuddannelsen i Danmark og at føre tilsyn med
psykologers markedsføring inden for sundhedsområdet.

Kontoen omfatter udgifter til aflønning af nævnets sekretariat og honorering af Psykolog-
nævnets medlemmer. Gebyret for en autorisation har siden 1. januar 2001 været fastsat til 1.500
kr., jf. BEK nr. 978 af 31. oktober 2000 om betaling af gebyr for autorisation som psykolog.

Yderligere oplysninger om Psykolognævnet kan findes på www.psykolognaevnet.dk.

90. Indtægtsdækket virksomhed
Departementets indtægtsdækkede virksomhed omfatter afholdelse af konferencer, seminarer,

kurser og lignende og udarbejdelse af materialer hertil samt konsulentbistand, udgivelse af pub-
likationer og andet informationsmateriale primært fra departementet.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
Departementets tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter aktiviteter, der finansieres med støtte fra
statslige fonde, program- og puljeordninger, EU m.fl.

15.11.02. Støtte til foreninger mv. (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017

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

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

  øvrige udland ................................ - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og

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

30. Den Europæiske fond for social udvikling under FN
Det årlige bidrag anslås til ca. 65.000 kr.

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
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15.11.03. Socialministeriets Tilskudskontor (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt 

 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Nettoudgiftsbevilling ................................... - - - - - - -

Indtægt ......................................................... 15,8 15,9 - - - - -
Udgift ........................................................... 15,8 16,6 - - - - -

Årets resultat ............................................... 0,0 -0,7 -  - - - -

10. Tilskudsadministration
Udgift .................................................... 15,8 16,6 - - - - -
Indtægt .................................................. 15,8 15,9 - - - - -

7. Specifikation af indtægter

R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Indtægter i alt .............................................. 15,8 15,9 - - - - -

6. Øvrige indtægter .................................... 15,8 15,9 - - - - -

8. Personale

 R R B F BO1 BO2 BO3
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Personale i alt (årsværk) ............................ 18 - -  - - - -
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 8,5 12,5 -  - - - -

Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 8,5 12,5 -  - - - -

9. Finansieringsoversigt

R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Langfristet gæld primo ............................... 8,3 6,9 - - - - -
- afskrivninger ............................................. 1,4 1,4 - - - - -
Samlet gæld ultimo ..................................... 6,9 5,5 - - - - -

Låneramme .................................................. - - - - - - -
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - - - - - -
Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

10. Tilskudsadministration
Socialministeriets Tilskudskontor varetager administrationen af Socialministeriets puljer.

Puljemidlerne kommer fra de årlige finanslove og udmøntes i overensstemmelse med de af Fol-
ketinget vedtagne anmærkningstekster.

Socialministeriets Tilskudskontor er fra 2013 og frem overgået til departementet, og bevil-
lingen samt virksomheden er derfor overført til § 15.11.01. Departementet.
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15.11.04. Psykolognævnet (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt 

 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Nettoudgiftsbevilling ................................... 2,0 2,0 1,4 - - - -

Indtægt ......................................................... 0,6 0,5 0,5 - - - -
Udgift ........................................................... 2,3 1,7 1,9 - - - -

Årets resultat ............................................... 0,3 0,9 -  - - - -

10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 2,3 1,7 1,9 - - - -
Indtægt .................................................. 0,6 0,5 0,5 - - - -

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 15.11.01. Departementet (tekstanm. 8, 100 og 116 ), CVR-nr.
10089093.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

7. Specifikation af indtægter

R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Indtægter i alt .............................................. 0,6 0,5 0,5 - - - -

4. Afgifter og gebyrer ................................ 0,6 0,5 0,5 - - - -

8. Personale

 R R B F BO1 BO2 BO3
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Personale i alt (årsværk) ............................ 4 4 4  - - - -
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 1,5 1,6 1,7  - - - -

Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 1,5 1,6 1,7  - - - -

Mio. kr.
R

2011
R

2012
B

2013
F

2014
BO1
2015

BO2
2016

BO3
2017

Udgift i alt ................................................ 2,3 2,5 1,9 - - - -

 0. Hjælpefunktioner samt generel le-
delse og administration .................... 0,5 0,6 0,3 - - - -

 1. Meddelelse af autorisation og tilsyn
med autoriserede psykologer............ 1,8 1,9 1,6 - - - -
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10. Almindelig virksomhed
Kontoen omfatter udgifter til aflønning af nævnets sekretariat og honorering af Psykolog-

nævnets medlemmer. Gebyret for en autorisation har siden 1. januar 2001 været fastsat til 1.500
kr., jf. BEK nr. 978 af 31. oktober 2000 om betaling af gebyr for autorisation som psykolog.

Bevillingen samt virksomheden er fra 2014 overgået til § 15.11.01.30. Psykolognævnet.

15.11.05. Koncernfælles funktioner (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt 

 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Nettoudgiftsbevilling ................................... 21,1 19,6 46,1 - - - -

Indtægt ......................................................... - 0,0 - - - - -
Udgift ........................................................... 21,2 20,5 46,1 - - - -

Årets resultat ............................................... -0,1 -0,9 -  - - - -

10. Koncern-IT
Udgift .................................................... 21,2 20,5 18,0 - - - -
Indtægt .................................................. - 0,0 - - - - -

20. Koncern-HR
Udgift .................................................... - - 11,8 - - - -

30. Koncern-kommunikation
Udgift .................................................... - - 16,3 - - - -

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 15.11.01. Departementet (tekstanm. 8, 100 og 116 ), CVR-nr.
10089093.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

7. Specifikation af indtægter

R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Indtægter i alt .............................................. - 0,0 - - - - -

6. Øvrige indtægter .................................... - 0,0 - - - - -

Mio. kr.
R

2011
R

2012
B

2013
F

2014
BO1
2015

BO2
2016

BO3
2017

Udgift i alt ................................................ 21,2 19,9 46,1 - - - -

 0. Hjælpefunktioner samt generel le-
delse og administration .................... 2,3 1,8 3,6 - - - -

 1. Administrativ IT-drift og udvikling 18,9 18,1 16,6 - - - -
 2. Personaleadministration og udvik-

ling .................................................... - - 10,9 - - - -
 3. Kommunikationsaktiviteter .............. - - 15,0 - - - -
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8. Personale
 R R B F BO1 BO2 BO3

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Personale i alt (årsværk) ............................ 24 18 72  - - - -
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 11,2 8,9 37,6  - - - -

Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 11,2 8,9 37,6  - - - -

10. Koncern-IT
Som led i overgangen til Statens IT og for at styrke de administrative funktioner i Social-,

Børne- og Integrationsministeriets koncern har Social-, Børne- og Integrationsministeriet etableret
et administrativt servicecenter for IT i ministeriets ressort, Koncern-IT. Koncern-IT servicerer
departementet, Ankestyrelsen og Socialstyrelsen. Herudover varetager Koncern-IT strategiske
opgaver for ressortområdets øvrige virksomheder, råd og nævn.

Der indgås Service Leverance Aftaler (SLA) mellem Koncern-IT og kunderne, der nærmere
præciserer rammerne for samarbejdet mellem virksomhederne og Koncern-IT. Den strategiske
udvikling af centret besluttes i kundekredsen. Koncern-IT har egen ledelse. Departementet un-
derstøtter centret i forhold til den overordnede økonomistyring.

Bevillingen samt virksomheden er fra 2014 overgået til § 15.11.01. Departementet.

20. Koncern-HR
Koncern-HR er en fælles HR-enhed for koncernen, der bl.a. skal løse opgaver vedrørende

personaleadministration, udvikling af koncepter for MUS, fortolkning og vejledning af det per-
sonaleretlige grundlag samt kursusadministration mv.

Bevillingen samt virksomheden er fra 2014 overgået til § 15.11.01. Departementet.

30. Koncern-kommunikation
Koncernkommunikation er en fælles kommunikationsenhed for koncernen, som bl.a. skal løse

opgaver vedrørende interne kommunikationsaktiviteter (f.eks. intranet), afholdelse af konferencer,
kampagner, publikationer og anden ekstern kommunikation. Koncernkommunikation dækker de-
partementet, Ankestyrelsen og Socialstyrelsen.

Bevillingen samt virksomheden er fra 2014 overgået til § 15.11.01. Departementet.

15.11.07. Evaluerings-, analyse-, forsknings- og oplysningsvirksomhed (tekstanm. 8
og 116) (Reservationsbev.)

Der kan afholdes driftsudgifter direkte af kontoen, herunder til oplysningsaktiviteter, semi-
narer, workshops mv.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det

skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer
administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.

BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 15.11.07. Evalu-
erings-, analyse-, forsknings- og oplysningsvirksomhed og § 15.11.01.
Departementet.
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Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017

Udgiftsbevilling ........................................... 0,4 1,1 - - - - -

10. Evaluering, analyse, forskning
 og oplysning

Udgift ................................................... 0,4 1,1 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,3 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

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

Videreførselsoversigt: 

 Beholdning
Mio. kr. primo 2013

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 3,1

I alt .................................................................................................................................. 3,1

10. Evaluering, analyse, forskning og oplysning
Kontoen omfatter fortrinsvis udgifter til evaluerings-, analyse-, forsknings- og oplysnings-

initiativer mv. inden for Social, Børne- og Integrationsministeriets opgaveområde, herunder eva-
luering af indsatsen i forbindelse med integration af flygtninge og indvandrere.

Tilskud kan blandt andet ydes som støtte til konkrete projekter og aktiviteter, der udføres som
tilskudsfinansierede aktiviteter. Der kan ydes støtte til forskningsvirksomhed hos offentlige og
private institutioner mv.

Kontoens bevilling er fra 2013 og frem overført til § 15.11.01. Departementet.

15.11.08. Nedbrydning af barrierer for beskæftigelse af indvandrere og flygtninge
(tekstanm. 8 og 116) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9
En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Social-, Børne-
og Integrationsministeriet. I den forbindelse kan der overføres midler til
§ 15.11.01. Departementet.

BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5 Der kan i forbindelse med overførsel til § 15.11.01. Departementet

overføres driftsmidler til lønsum.
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Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 3,2 -0,5 - - - - -

44. Initiativer for flygtninge- og ind-
 vandrerkvinder

Udgift ................................................... 3,2 -0,5 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,0 - - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,2 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 3,0 -0,5 - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2013

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,8
I alt .................................................................................................................................. 0,8

44. Initiativer for flygtninge- og indvandrerkvinder
Som led i Aftale mellem daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det
Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Ny Alliance om udmøntning af satspuljen for 2008
af februar 2008.
er der afsat 10,1 mio. kr. i 2008, 12,0 mio. kr. i 2009, 7,0 mio. kr. i 2010 og 5,0 mio. kr. i 2011

til gennemførelse af en række initiativer, der har til formål at styrke flygtninge- og indvandrer-
kvinders netværk, beskæftigelse, iværksætteri og muligheder for at fremme deres børns udvikling
og integration. Af bevillingen afsættes 1,0 mio. kr. i 2008 til evaluering og formidling af initia-
tiverne.

Der kan ydes tilskud til etablering af værtsprogrammer for flygtninge- og indvandrerkvinder
og deres familier, initiativer med henblik på at få flere flygtninge- og indvandrerkvinder til at
deltage i foreningslivet, beskæftigelsesrettede opkvalificeringsforløb, grundforløbspakker i er-
hvervsuddannelserne og opkvalificeringsforløb inden for iværksætteri for flygtninge- og indvan-
drerkvinder, etablering af lokale integrationscentre, særlige frivilligordninger for mødre, forsøg
med Projekt Bydelsmødre, forældreinformation til flygtninge- og indvandrerfamilier med små
børn, netværk mellem mødre på tværs af etnisk baggrund mv.

Kvindeinitiativerne vil ud over disse konkrete initiativer indeholde en tværgående indsats
vedrørende evaluering, formidling samt oplysning om udsatte kvinders rettigheder og ligestilling
mellem kønnene.

15.11.20. Rådet for Socialt Udsatte (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt 

 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Nettoudgiftsbevilling ................................... 6,4 5,2 6,3 6,2 4,1 4,0 3,9

Forbrug af reserveret bevilling ................... - 0,8 -  0,6 - - -
Udgift ........................................................... 6,3 6,0 6,3 6,8 4,1 4,0 3,9

Årets resultat ............................................... 0,1 - -  - - - -

10. Rådet for socialt udsatte
Udgift .................................................... 6,3 6,0 6,3 6,8 4,1 4,0 3,9
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2. Reservationsoversigt 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2013

Akkumuleret reserveret bevilling ................................................................................... 0,8

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

15.11.20. Rådet for Socialt Udsatte, CVR-nr. 34734577.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Rådet blev oprettet ved FL02 som et uafhængigt råd ud fra et ønske om at styrke indsatsen
over for de svageste grupper i samfundet, navnlig hjemløse, stofmisbrugere, prostituerede,
sindslidende 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 de svageste i samfundet,
- at stille forslag til en forbedret indsats over for de svageste,
- at stille forslag om, hvordan det civile samfund kan inddrages stærkere i det sociale arbejde,
- at udarbejde en årlig rapport om situationen for de svageste grupper.

Rådet behandler ikke enkeltsager.
Social-, børne- og integrationsministeren udpeger formanden og medlemmerne, 8-12 personer

i alt. De udpeges i kraft af deres særlige indsigt og erfaringer med socialt udsatte grupper. Social-,
Børne- og Integrationsministeriet varetager sekretariatsfunktionen. 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 www.udsatte.dk.

5. Opgaver og mål

| 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Opgaver Mål

At følge udviklingen i de sva-
geste gruppers situation, udar-
bejde en årlig rapport herom og
komme med forslag til en for-
bedret indsats.

At de udsatte grupper kommer til orde i den offentlige debat,
og at politikernes vidensgrundlag forbedres.

| Mio. kr.
| R
| 2011
| R
| 2012
| B
| 2013
| F
| 2014
| BO1
| 2015
| BO2
| 2016
| BO3
| 2017

| Udgift i alt ................................................| 6,5| 6,1| 6,3| 6,8| 4,1| 4,0| 3,9

| 0.| Hjælpefunktioner samt generel le-
| delse og administration ....................| 2,4| 2,3| 1,7| 1,5| 1,4| 1,3| 1,3
|  1.| Følge udviklingen og fremkomme
| med forslag ift. de svageste grupper| 4,1| 3,8| 4,6| 5,3| 2,7| 2,7| 2,6
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8. Personale
 R R B F BO1 BO2 BO3

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Personale i alt (årsværk) ............................ 1 2 5  5 5 5 5
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 2,8 2,7 3,2  3,1 3,0 2,9 2,8

Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 2,8 2,7 3,2  3,1 3,0 2,9 2,8

9. Finansieringsoversigt

R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Reguleret egenkapital ................................. - - 0,1 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 0,2 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 0,3 - - - -

Langfristet gæld primo ............................... - - - - - - -
+ anskaffelser .............................................. - - - - - - -
- afskrivninger ............................................. - - - - - - -
Samlet gæld ultimo ..................................... - - - - - - -

Låneramme .................................................. - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - - - - - -
Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

10. Rådet for socialt udsatte
Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal

Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november
2011 er kontoen forhøjet med 2,0 mio. kr. i 2012 til at igangsætte undersøgelser, analyser og
lignende på områder, hvor rådet vurderer, at der mangler viden om socialt udsatte menneskers liv
og livsvilkår.

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal
Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 er kontoen for-
højet med 2,0 mio. kr. i 2013 til igangsættelse af undersøgelser, analyser og lignende på områder,
hvor Rådet for Socialt Udsatte vurderer, at der mangler viden om socialt udsatte menneskers liv
og livsvilkår samt til formidling af viden om socialt udsatte og aktiviteter til styrkelse af Rådets
rolle som talerør for socialt udsatte.

Som led i Aftale om Finanslov for 2013 er kontoen forhøjet med 1,0 mio. kr. årligt til styr-
kelse af rådets funktion som talerør for udsatte grupper.

| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 2,0 mio. kr. i 2014 til aktivi-
| teter såsom forskning, analyser, arrangementer for brugere og interessenter, dialogmøder, hørin-
| ger, konferencer mv. og styrkelse og udvikling af bruger- og interessentinddragelsen på området,
| jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative
| Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014.
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15.11.21. Ankestyrelsen (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt 

 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Nettoudgiftsbevilling ................................... 96,8 92,0 134,0 247,7 239,5 233,7 224,0

Forbrug af reserveret bevilling ................... 0,3 7,4 2,5  - - - -
Indtægt ......................................................... 126,7 131,8 114,9 135,2 132,7 131,7 131,7
Udgift ........................................................... 222,4 228,8 251,4 387,9 372,2 365,4 355,7

Årets resultat ............................................... 1,3 2,5 -  -5,0 - - -

10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 98,1 101,5 140,2 260,9 245,2 238,4 228,7
Indtægt .................................................. 2,3 4,5 2,9 8,2 5,7 4,7 4,7

90. Indtægtsdækket virksomhed
Udgift .................................................... 124,3 127,3 110,6 127,0 127,0 127,0 127,0
Indtægt .................................................. 124,3 127,3 111,4 127,0 127,0 127,0 127,0

97. Andre tilskudsfinansierede akti-
 viteter

Udgift .................................................... - - 0,6 - - - -
Indtægt .................................................. - - 0,6 - - - -

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

15.11.21. Ankestyrelsen, CVR-nr. 10074002.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Ankestyrelsen blev oprettet i 1973 som den øverste administrative klageinstans vedrørende
enkeltpersoners rettigheder og pligter efter den sociale, familieretlige og beskæftigelsesmæssige
lovgivning samt en række tilgrænsende lovområder. Reglerne for denne virksomhed findes i ka-
pitel 9 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Ankestyrelsen hører til
Social-, Børne- og Integrationsministeriets ressort og har indgået resultatkontrakt med departe-
mentet. Styrelsens opgaver fordeler sig på et bredt felt af lovområder, der hører til flere mini-
sterområder.

Ankestyrelsen er en uafhængig, domstolslignende myndighed, der træffer afgørelser i anke-
møder, hvor der deltager juridiske medarbejdere og særligt udpegede beskikkede medlemmer, der
repræsenterer befolkningens almindelige opfattelse.

Yderligere oplysninger kan findes på www.ast.dk.

Nyere lovændringer med konsekvenser for Ankestyrelsens virksomhed
Som følge af lov nr. 493 af 21. maj 2013 om ændring af lov om retssikkerhed og admini-

stration på det sociale område, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelses-
indsats og forskellige andre love (Forenkling af klagestrukturen på det sociale og beskæftigel-
sesmæssige område) bliver de fem regionale statsforvaltninger sammenlagt til én samlet enhed.
Klagestrukturen forenkles på social-, børne- og beskæftigelsesområdet ved at samle klagestruk-
turen under Ankestyrelsen og nedlægge de sociale nævn og beskæftigelsesankenævnene. Formålet
er at styrke borgernes retssikkerhed og samtidig øge effektiviteten i opgavevaretagelsen. Fremover
vil klager over kommunale afgørelser, som tidligere kunne påklages til enten de sociale nævn eller
beskæftigelsesankenævnene, blive behandlet og afgjort i Ankestyrelsen. I forbindelse med opga-
veoverførslen placerer Ankestyrelsen en del af sin virksomhed i Aalborg. Loven træder i kraft
den 1. juli 2013, og Ankestyrelsen har fået tilført en merbevilling på 104,5 mio. kr. i 2014 (heraf
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lønsum 79,8 mio. kr.), 97,6 mio. kr. i 2015 (heraf lønsum 74,6 mio. kr.), 97,4 mio. kr. i 2016
(heraf lønsum 74,4 mio. kr.) samt 95,5 mio. kr. i 2017 (heraf lønsum 73 mio. kr.).

Som følge af lov nr. 152 af 4. juni 2012 om ændring af lov om folkeskolen er sekretariats-
betjeningen af Klagenævnet for Vidtgående Specialundervisning overført til Ankestyrelsen (er
nu benævnt Klagenævnet for Specialundervisning) pr. 1. juli 2012 fra Kvalitets- og Tilsynssty-
relsen i Undervisningsministeriet. Der er blevet overført 6,3 mio. kr. i 2013, 6,2 mio. kr. i 2014,
6,1 mio. kr. i 2015 og 6,0 mio. kr. i 2016. Herefter er bevillingen permanent.

Med satspuljeaftalen for 2012 blev der som led i initiativet Handlekraftig indsats afsat 2,5
mio. kr. årligt i varige midler til en permanent Task Force på børneområdet, hvoraf Ankestyrel-
sens andel er 1,0 mio. kr. Ved satspuljeforhandlingerne for 2013 blev der afsat yderligere 2,0
mio. kr. årligt til den permanente Task Force fra 2014 og frem. Ankestyrelsens andel af den
yderligere merbevilling er 0,9 mio. kr. årligt (heraf 0,6 mio. kr. i lønsum).

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal
Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntningen af satspuljen for 2013 er kontoen
forhøjet med 1,5 mio. kr. i 2013 og 0,5 mio. kr. årligt fra 2014 og frem til oprettelse og drift af
en underretningsstatistik.

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal
Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntningen af satspuljen for 2013 er kontoen
forhøjet med 0,2 mio. kr. i 2013 og 2016 i forbindelse med en styrkelse af børns situation i
konflikter mellem forældre.

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal
Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 er initiativet §
15.11.34. Parrådgivning forlænget. Som led i dette initiativ overføres 0,1 mio. kr. i 2014 og 2015
til § 15.11.21. Ankestyrelsen til dækning af den øgede administrative belastning.

Som følge af lov nr. 157 af 8. juni 2012 om ændring af forældreansvarsloven, retsplejeloven
og lov om Det Centrale Personregister af 8. juni 2012 overføres 0,7 mio. kr. årligt fra 2013 og
frem til Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Ved lov nr. 140 af 22. maj 2012 om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed
og administration på det sociale område er der sket en opprioritering af de juridiske sagkyndige
i de sociale nævn. Det medfører, at Social-, Børne- og Integrationsministeren efter indstilling fra
styrelseschefen for Ankestyrelsen udpeger et antal juridisk sagkyndige medlemmer blandt Anke-
styrelsens ansatte, som skal deltage i nævnsmøder. Ankestyrelsens bevilling er i den forbindelse
øget med 2,0 mio. kr. årligt fra 2013. Da lovforslaget om nedlæggelsen af de sociale nævn og
beskæftigelsesankenævnene er vedtaget, jf. ovenfor, bortfalder denne opgave fra 1. juli 2013.
Etableringen af Udbetaling Danmark har betydet, at Ankestyrelsen er klageinstans for Udbetaling
Danmarks opgaveområder: Barselsdagpenge, børnetilskud og -bidrag, underholdsbidrag, børne-
familieydelse, boligstøtte (bortset fra beboerindskudslån og depositumlån) samt visse afgørelser
om folkepension og førtidspension. Ankestyrelsen får overført bevilling fra Økonomi- og In-
denrigsministeriet i perioden 2013-2016 til denne opgave. Overførslen beløber sig til 7,7 mio.
kr. (heraf 5,3 mio. kr. i løn) i 2013, 7,5 mio. kr. (heraf 5,2 mio. kr. i løn) i 2014, 7,4 mio. kr.
(heraf 5,1 mio. kr. i løn) i 2015 samt 7,4 mio. kr. (heraf 5,1 mio. kr. i løn) i 2016.
Som led i Aftale om Barnets Reform og Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialde-
mokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og
Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2011 af oktober 2010 er der afsat 13,7
mio. kr. i 2013 og frem som følge af lovændringer vedrørende inddragelsen af børnesagkyndig
ekspertise i sagsbehandlingen, indførelse af tidsfrist for Ankestyrelsens behandling af underret-
ningssager, udvidelse af Ankestyrelsens egen-drift beføjelse, ændrede regler vedrørende under-
retning, nedsættelse af klageadgang fra 15 til 12 år samt til gennemførelse af praksisundersøgelser
og ressourcer til at håndtere et stigende antal underretninger. Som led i Aftale om Barnets Reform
og Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialis-
tisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning
af satspuljen for 2010 af oktober 2009 er der afsat 13,7 mio. kr. i 2013 og frem som følge af
lovændringer vedrørende inddragelsen af børnesagkyndig ekspertise i sagsbehandlingen, indfø-
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relse af tidsfrist for Ankestyrelsens behandling af underretningssager, udvidelse af Ankestyrelsens
egen-drift beføjelse, ændrede regler vedrørende underretning, nedsættelse af klageadgang fra 15
til 12 år samt til gennemførelse af praksisundersøgelser og ressourcer til at håndtere et stigende
antal underretninger, jf. lov nr. 628 af 11. juni 2010 om ændring af lov om social service, lov
om retssikkerhed og administration på det sociale område og forældreansvarsloven, som trådte i
kraft d. 1. januar 2011. Bevillingen er permanent og finansieret af satspuljen.

5. Opgaver og mål

| 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Opgaver Mål

Juridisk sagsbehandling, bevil-
lingsstyrede område

Ankestyrelsen skal med høj juridisk faglighed og inden for
kortest mulig tid træffe korrekte afgørelser i klagesager, som
øverste klageinstans på sagsområder vedr. den sociale, fa-
milieretlige og beskæftigelsesmæssige lovgivning.

Juridisk sagsbehandling, indtægts-
dækkede område

Ankestyrelsen skal med høj juridisk faglighed og inden for
kortest mulig tid træffe korrekte afgørelser i klagesager, der
er afgjort i 1. instans af Arbejdsskadestyrelsen.

Vejledning, praksiskoordinering og
tilsyn

Ankestyrelsen skal sikre borgernes retssikkerhed ved at ud-
arbejde og koordinere udarbejdelsen af vejledninger samt
vejlede kommuner, organisationer og borgere om fortolkning
af love og vejledninger.
Ankestyrelsen skal sikre en højere kvalitet i sagsbehandlin-
gen og afgørelserne i kommunerne (underinstanserne) ved
bl.a. at gennemføre praksisundersøgelser.
Ankestyrelsen skal med henblik på at understøtte og kon-
trollere praksis føre tilsyn med de adoptionsformidlende or-
ganisationers virksomhed.

Undersøgelser, analyser og statistik Ankestyrelsen skal bidrage til at gøre nøgleindsatser målbare
ved systematisk at udarbejde statistik og velfærdsundersø-
gelser om udviklingen på det sociale-, beskæftigelses-, fa-
milie- og integrationspolitiske område til brug for ministeri-
er, politikere, kommuner og offentligheden.

Sekretariatsbetjening af nævn og
udvalg

Ankestyrelsen skal med høj juridisk faglighed sikre en ef-
fektiv sekretariatsbetjening af fire selvstændige nævn og et
udvalg: Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg, Arbejdsmiljø-
klagenævnet, Adoptionsnævnet, Ligebehandlingsnævnet
samt Klagenævnet for Specialundervisning, således at der
træffes korrekte afgørelser inden for kortest mulig tid.

| Mio. kr.
| R
| 2011
| R
| 2012
| B
| 2013
| F
| 2014
| BO1
| 2015
| BO2
| 2016
| BO3
| 2017

| Udgift i alt ...............................................| 229,6| 232,5| 252,9| 387,9| 372,2| 365,4| 355,7

|  1.| Juridisk sagsbehandling, bevillings-
| styrede område..................................| 75,7| 76,7| 83,5| 205,4| 193,2| 187,2| 181,9
|  2.| Juridisk sagsbehandling, indtægts-
| dækkede område...............................| 75,7| 76,7| 83,5| 77,7| 77,3| 75,8| 74,5
|  3.| Vejledning, praksiskoordinering og
| tilsyn ..................................................| 6,9| 7,0| 7,5| 7,3| 7,1| 6,9| 6,7
|  4.| Undersøgelser, analyser og statistik.| 6,9| 7,0| 7,5| 8,5| 8,2| 8,0| 7,7
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Bemærkninger:
ad  1 . Bevillingsstyrede område : Der ydes særskilt vederlæggelse ved sagsbehandling i ank emøder. I hvert møde

deltager 2 beskikkede medlemmer, der vederlægges med hver 2.313,31 kr. ekskl. feriepenge pr. møde ( 2012 - pl)
. Forventet antal møder udgør 200. Af kontoen afholdes desuden godtgørelse til beskikkede medlemmer, som har
særlige udgifter i forbindelse med medlemshvervet som følge af deres handicap, jf. a kt . 239 af 1984.

ad  2 . Indtægtsdækkede område : Særskilt vederlæggelse ved sagsb e handling i møde. I hvert møde deltager 2 be-
skikkede medlemmer , der vederlægges pr. møde med hver 2.313,31 kr. ekskl. feriepenge ( 2012 -pl). Forventet antal
møder udgør 500.

ad  5. Sekretariatsbetjening af nævn og udvalg : I hvert af Beskæftigelsesudvalgets møder deltager 2-4 medlemmer, der
vederlægges med hver 2 . 313,31 kr. ekskl. feriepenge pr. møde ( 2012 -pl ) . Tilsvarende beløb vedlægges pr. møde
i Arbejdsmiljøklagenævnet til hvert af de 10 medlemmer udpeget af organisationerne . På hvert møde i Ligebe-
handlingsnævnet deltager som hovedregel en formand eller næstformand samt 2 øvrige nævnsmedlemmer. For-
manden og næstformændene vederlægges fast for hvert møde med 5.242,64 kr. ekskl. feriepenge ( 2012 -pl) samt
655,33 kr. pr. time ekskl. feriepenge ( 2012 -pl) for et eventuelt timeforbrug ud over 8 timer. Herudover veder-
lægges formanden med 5.242,64 kr. pr. måned ekskl. feriepenge ( 2012 -pl) for øvrige aktiviteter og næstformæn-
dene vederlægges med 2.621,32 kr. pr. måned ekskl. feriepenge ( 2012 -pl) for øvrige aktiviteter. De øvrige
nævnsmedlemmer vederlægges fast for hvert møde med 4.718,38 kr. ekskl. feriepenge ( 2012 -pl) . Der ydes desuden
godtgørelse for transport mv. i forbindelse med nævnsmøderne. Forventet antal møder udgør 30.
På hvert møde i Klagenævnet for Specialundervisning deltager en formand eller dennes stedfortræder, 2 medlemmer
eller deres stedfortrædere udpeget af KL, 2 medlemmer eller deres stedfortrædere udpeget af Danske Handicapor-
ganisationer og 1 særligt sagkyndig (ikke honorarbærende) udpeget af KL. Der afholdes ca. 15 møder hvert år. Der
foreligger honorarinstruks for formand/stedfortræder: 3 timer pr. ½-dagsmøde, 6 timer pr. heldagsmøde og 2 timer
pr. realitetsbehandlet sag. Herudover vederlægges formanden eller dennes stedfortræder for afgjorte sager efter be-
myndigelse fra nævnet med hhv. 1 eller 2 timer afhængig af sagernes karakter. Formanden vederlægges desuden
med 75 timer pr. år for øvrige aktiviteter. Øvrige medlemmer honoreres med 3 timer pr. ½-dagsmøde, 6 timer pr.
heldagsmøde og 1 time i forberedelse pr. realitetsbehandlet sag. Alle honorarer udbetales pr. kvartal med 3 93,20
kr. pr. time ( 2012 -pl ).
Adoptionsnævnet består af 1 formand, 9 medlemmer og 7 stedfortrædere. Ved et alm. møde (kl. 12.15 til kl. 18.00)
honoreres medlemmerne med 23 timer inkl. forberedelse. Et heldagsmøde (kl. 9.00 - kl. 18.00) honoreres med 26
timer inkl. forberedelse. Stedfortrædere honoreres kun , når de møder. Herudover stiller Ankestyrelsen 2 medarbej-
dere til rådighed som sekretariatsbistand. Formanden er en landsdommer, som honoreres med 412,16 kr. ( 2012 -pl).
Medlemmer honoreres med 338,54 kr. ( 2012 -pl). Voteringsgruppen i Adoptionsnævnet består af 3 medlemmer af
nævnet og et lægeligt medlem (pædiater der er medlem af nævnet, men ikke en del af voteringsgruppen), der ho-
noreres pr. sag. Det ene medlem honoreres med 5 timer pr. sag, de andre med 2 timer pr. sag med 338,54 kr. ( 2012
-pl). Herudover honoreres voteringsgruppen desuden for gennemlæsning af godkendte sager for de adoptanter, der
står på den nationale venteliste med ½ time pr. sag med timetaksten 338,54 kr. ( 2012 -pl). Særlige opgaver der
kræver særlig ekspertise (f.eks. speciallæger) honoreres med 594,11 kr. ( 2012 -pl). Alle takster er ekskl. feriepenge.
Der ydes endvidere godtgørelse for transport ved møderne.

7. Specifikation af indtægter

R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Indtægter i alt .............................................. 126,7 131,8 114,9 135,2 132,7 131,7 131,7
1. Indtægtsdækket virksomhed .................. 124,3 127,3 111,4 127,0 127,0 127,0 127,0
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... - - 0,6 - - - -
6. Øvrige indtægter .................................... 2,3 4,5 2,9 8,2 5,7 4,7 4,7

8. Personale
 R R B F BO1 BO2 BO3

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Personale i alt (årsværk) ............................ 304 259 298  442 432 430 421
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 157,4 143,8 163,3  262,4 257,3 256,1 252,8
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) .... 92,4 95,8 70,6  96,0 96,0 96,0 96,0

Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 65,0 48,0 92,7  166,4 161,3 160,1 156,8

|  5.| Sekretariatsbetjening af nævn og
| udvalg ................................................| 16,1| 16,3| 17,7| 21,8| 21,3| 20,6| 20,0
|  6.| Generel ledelse og hjælpefunktioner| 48,2| 48,8| 53,1| 67,2| 65,1| 66,9| 64,9
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9. Finansieringsoversigt

R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Reguleret egenkapital ................................. - - 3,2 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 3,1 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 6,3 - - - -

Langfristet gæld primo ............................... 6,2 5,7 7,0 9,7 17,3 11,6 6,1
+ anskaffelser .............................................. 2,4 2,5 2,9 15,8 2,8 2,8 3,8
+ igangværende udviklingsprojekter .......... 0,2 -0,6 - - - - -
- afhændelse af aktiver ............................... - 8,2 - - - - -
- afskrivninger ............................................. 1,7 -4,7 3,2 8,2 8,5 8,3 4,4
Samlet gæld ultimo ..................................... 7,1 4,2 6,7 17,3 11,6 6,1 5,5

Låneramme .................................................. - - 10,8 24,7 24,7 24,7 24,7
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 62,0 70,0 47,0 24,7 22,3
Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

10. Almindelig virksomhed
Ankestyrelsen sikrer retssikkerheden for den enkelte borger ved konkret klagesagsbehandling.

Herudover har Ankestyrelsen pligt til på landsplan at koordinere, at afgørelser, som kan indbrin-
ges for Ankestyrelsen, træffes i overensstemmelse med lovgivningen. Styrelsen koordinerer un-
derinstansernes praksis på disse områder ved at vejlede om praksis, ved at offentliggøre princi-
pafgørelser, der er bindende for underinstanserne, og ved at tilbyde undervisning til sagsbehand-
lere mv. i kommuner.

Som led i sin praksiskoordinering gennemfører Ankestyrelsen bl.a. praksisundersøgelser, hvor
styrelsen kvalitetsmåler afgørelser, der er truffet af kommuner. I forbindelse med afrapporteringen
af praksisundersøgelserne giver Ankestyrelsen nødvendige anbefalinger til kommunalbestyrelser
til, hvordan en højere kvalitet i sagsbehandlingen sikres.

Herudover har styrelsen en særlig analyseafdeling, der udarbejder statistik på Social-, Børne-
og Integrationsministeriets og Beskæftigelsesministeriets områder og gennemfører undersøgelser
og analyser med henblik på betjening af Folketing og regering. Derudover opgør analyseafdelin-
gen aktiviteten og progressionen på danskundervisningen for voksne og udlændinge.

Ankestyrelsen varetager endvidere opgaver på det familieretlige område. I den forbindelse
behandles generelle og konkrete sager om samvær, ægtefælle- og børnebidrag, adoption, ægte-
skabets indgåelse og godkendelse og anerkendelse af trossamfund samt separation og skilsmisse,
faderskab, navne mv. Desuden er der opgaver vedrørende rådgivning og kurser for adoptivfami-
lier, vejledning og information af ansatte i statsforvaltninger m.fl., internationale børnebortførelser
og inddrivelse.

Ankestyrelsen er sekretariat for Arbejdsmiljøklagenævnet (AMK) og stiller endvidere sekre-
tariat til rådighed for Ligebehandlingsnævnet, der blev oprettet pr. 1. januar 2009 i medfør af lov
nr. 387 af 27. maj 2008 om Ligebehandlingsnævnet.

Derudover er Ankestyrelsen sekretariat for Klagenævnet for Specialundervisning samt for
Adoptionsnævnet.

Der er indarbejdet effektiviseringsgevinster på løn og øvrig drift som følge af gennemførsel
af grunddataprogrammet. Hertil indgår også omlægning af betalingen CVR-frikøbsaftale og KMS
statsaftale. Der er indarbejdet en budgetregulering på -0,4 mio. kr. i 2014, -0,6 mio. kr. i 2015,
-0,8 mio. kr. i 2016 og -0,8 mio. kr. i 2017 og frem.

| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 2,5 mio. kr. årligt i 2014 og
| 2015, samt 1,0 mio. kr. i 2016. Midlerne er afsat til Ankestyrelsens gennemgang af sager, hvor
| politiet har underrettet kommunerne om børn og unge, der mistænkes for at have begået voldsk-
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| riminalitet, anden alvorlig kriminalitet eller gentagen kriminalitet, jf. Aftale mellem regeringen,
| Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af
| satspuljen for 2014.
| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 6,0 mio. kr. årligt i 2014 og
| frem. Midlerne er afsat til tidlig rådgivning til adoptivforældre efter hjemtagelse af barnet - PAS
| rådgivning (Post Adoption Services). Initiativet er en udvidelse og en permanentgørelse af det
| tidligere PAS-projekt, som var en del af satspuljeaftalen for 2012, jf. Aftale mellem regeringen,
| Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af
| satspuljen for 2014.

90. Indtægtsdækket virksomhed
Styrelsen behandler derudover klagesager over afgørelser, som Arbejdsskadestyrelsen som

1. instans har truffet i sager om arbejdsskadesikring mv. Efter lov om arbejdsskadesikring, § 59,
betales der for Ankestyrelsens administration af de forhold, der er omfattet af loven, og som
vedrører de pågældende. Betalingspligtige er forsikringsselskaber, der tegner arbejdsulykkesfor-
sikring, Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring, kommuner, der ikke har tegnet forsikring,
og statsinstitutioner, der er omfattet af statens adgang til selvforsikring. Reglerne om indtægts-
dækket virksomhed finder fuldt ud anvendelse for kontoen bortset fra, at der på finansloven
fastsættes en fast pris pr. oprettet sag. Kontoens overskud og underskud opgøres på grundlag af
de regnskabsførte indtægter og udgifter. Kontoen budgetteres inkl. købsmoms. Prisen pr. sag
fastsættes for 2014 til 9.081 kr. Der afregnes månedligt med de bidragspligtige selskaber for op-
rettede sager.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
Underkonto 97 anvendes til tilskudsfinansieret virksomhed. Ankestyrelsen udarbejder under-

søgelser, analyser og visse praksisundersøgelser mv., der bliver finansieret af opdragsgivere (bl.a.
Social-, Børne- og Integrationsministeriet og Beskæftigelsesministeriet). Der ventes intet tilskud
i 2014 og i årene frem.
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15.11.23. Børnerådet (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt 

 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Nettoudgiftsbevilling ................................... 6,2 8,2 8,0 8,0 8,1 8,0 7,9

Indtægt ......................................................... 1,6 1,0 - 0,2 0,2 - -
Udgift ........................................................... 7,4 9,1 7,6 8,2 8,3 8,0 7,9

Årets resultat ............................................... 0,4 0,0 0,4  - - - -

10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 7,4 8,8 7,6 8,2 8,3 8,0 7,9
Indtægt .................................................. 1,6 0,7 - 0,2 0,2 - -

97. Andre tilskudsfinansierede akti-
 viteter

Udgift .................................................... - 0,3 - - - - -
Indtægt .................................................. - 0,3 - - - - -

3. Hovedformål og lovgrundlag
Ifølge § 88 i LB nr. 930 af 17. september 2012 om retssikkerhed og administration på det

sociale område nedsætter social-, børne- og integrationsministeren et Børneråd, som skal virke
som fortaler for børn. Rådet er uafhængigt og tværfagligt sammensat. Som led i sin fortalervirk-
somhed skal rådet informere og rådgive regering og Folketing om børns forhold i samfundet samt
arbejde på at sikre børns rettigheder. Rådet har til opgave at vurdere og informere om børns vilkår
i Danmark. Rådet skal inddrage børns synspunkter i sit arbejde og kan som led i sin fortaler-
virksomhed anmode institutioner, hvor børn opholder sig, om at måtte 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, ministrene 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

15.11.23. Børnerådet, CVR-nr. 25966376.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.
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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. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Indtægter i alt .............................................. 1,6 1,0 - 0,2 0,2 - -

3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... - 0,3 - - - - -
6. Øvrige indtægter .................................... 1,6 0,7 - 0,2 0,2 - -

8. Personale

 R R B F BO1 BO2 BO3
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Personale i alt (årsværk) ............................ 9 11 12  11 11 11 10
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 4,7 6,2 6,2  6,2 6,2 6,2 6,1
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) .... - 0,3 -  - - - -

Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 4,7 5,9 6,2  6,2 6,2 6,2 6,1

Opgaver Mål

Børne- og Ungepanel Inddragelse af børn og unges synspunkter i Børnerådets ar-
bejde via internetbaserede spørgeskemaer for at give børn og
unge mulighed for at deltage i debatten og påvirke sam-
fundsudviklingen.

Børnerådets Børneinfo Udbrede kendskabet til børns rettigheder ved etablering af
informationsvirksomhed.

Årsmøde og årsberetning Jf. bekendtgørelse om et børneråd: § 7. Børnerådet er i lø-
bende dialog med de indstillingsberettigede organisationer
mv. og inddrager dem indenfor de temaer, som rådet foku-
serer på, eksempelvis ved at afholdelse af en konference Stk.
2. Børnerådet udarbejder hvert år en skriftlig beretning over
rådets virksomhed, som formidles til Folketinget samt de or-
ganisationer, foreninger og myndigheder, der er omfattet af
stk. 1

Mio. kr.
R

2011
R

2012
B

2013
F

2014
BO1
2015

BO2
2016

BO3
2017

Udgift i alt ............................................... 7,6 9,2 7,6 8,2 8,3 8,0 7,9

0. Ledelse og administration 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
1. Projektledelse, rådgivning & formid-

ling ................................................... 4,3 5,5 3,0 3,6 3,4 3,1 3,0
2. Børne- og Ungepanel ........................ 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
3. Børnerådets Børneinfo ...................... 1,4 1,8 2,7 2,7 3,0 3,0 3,0
4. Årsmøde og årsberetning.................. 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1



§ 15.11.23. 33

9. Finansieringsoversigt

R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Reguleret egenkapital ................................. - - 0,1 - - - -
Overført overskud ....................................... - - - - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 0,1 - - - -

Langfristet gæld primo ............................... 0,2 0,1 - 0,3 0,2 0,1 -
+ anskaffelser .............................................. - - - - - - -
- afskrivninger ............................................. 0,1 0,1 - 0,1 0,1 0,1 -
Samlet gæld ultimo ..................................... 0,1 - - 0,2 0,1 - -

Låneramme .................................................. - - 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - - 20,0 10,0 - -
Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

10. Almindelig virksomhed
Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,

Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om ud-
møntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 er der afsat 3,0 mio. kr. årligt fra 2010 til Bør-
nerådets almindelige virksomhed.

Som led i Aftale Aftale mellem regeringen, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk
Folkeparti og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011 er der
afsat 2,0 mio. kr. årligt til styrkelse af børns rettigheder og samfundets generelle opmærksom-
hedsniveau på børns vilkår.

Der er indarbejdet effektiviseringsgevinster på løn og øvrig drift som følge af gennemførsel
af grunddataprogrammet. Hertil indgår også omlægning af betalingen CVR-frikøbsaftale og KMS
statsaftale. Der er indarbejdet en budgetregulering på -0,1 mio. kr. i 2014, -0,1 mio. kr. i 2015,
-0,1 mio. kr. i 2016 og -0,1 mio. kr. i 2017 og frem.

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.

15.11.24. Det Centrale Handicapråd (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt 

 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Nettoudgiftsbevilling ................................... 5,8 5,0 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1

Indtægt ......................................................... 0,6 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Udgift ........................................................... 5,3 5,3 5,7 5,6 5,3 5,3 5,3

Årets resultat ............................................... 1,1 -0,1 -0,4  -0,3 - - -

10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 5,3 5,3 5,7 5,6 5,3 5,3 5,3
Indtægt .................................................. 0,6 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
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97. Andre tilskudsfinansierede akti-
 viteter

Udgift .................................................... - - - - - - -
Indtægt .................................................. - - - - - - -

3. Hovedformål og lovgrundlag
I forbindelse med finansloven for 2011 oprettedes § 15.11.24. Det Centrale Handicapråd.

Oprettelsen følger 2010/1 BF 15 Forslag til folketingsbeslutning om fremme, beskyttelse og
overvågning af gennemførelsen af FN's konvention om rettigheder for personer med handicap,
fremsat af socialministeren 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. 1121 af 27. september 2010 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.

Virksomhedsstruktur

15.11.24. Det Centrale Handicapråd, CVR-nr. 33257961.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver Mål
Rådsarbejde, herunder projekter - Drøfte og vurdere udviklingen i samfundet

- Arbejde for inklusion i samfundet
- Informationsarbejde om handicap
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6. Specifikation af udgifter pr. opgave

7. Specifikation af indtægter

R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Indtægter i alt .............................................. 0,6 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... - - - - - - -
6. Øvrige indtægter .................................... 0,6 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

8. Personale

 R R B F BO1 BO2 BO3
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Personale i alt (årsværk) ............................ 8 7 6  6 6 6 6
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 4,0 3,9 3,5  3,8 3,8 3,8 3,8

Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 4,0 3,9 3,5  3,8 3,8 3,8 3,8

9. Finansieringsoversigt

R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Reguleret egenkapital ................................. - - 0,6 - - - -
Overført overskud ....................................... - - -0,1 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 0,5 - - - -

Langfristet gæld primo ............................... - - - - - - -
+ anskaffelser .............................................. - - - - - - -
- afskrivninger ............................................. - - - - - - -
Samlet gæld ultimo ..................................... - - - - - - -

Låneramme .................................................. - - 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - - - - - -
Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

10. Almindelig virksomhed
Det Centrale Handicapråd og dets sekretariat finansieres af satspuljen. Kontoen tilførtes i

2011 3,8 mio. kr. fra § 15.64.04. Center for Ligebehandling af Handicappede og yderligere 2,0
mio. kr. i 2011 samt 1,2 mio. kr. årligt i 2012 og frem som led i Aftale mellem den daværende
VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Ven-
stre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2011 af
oktober 2010.

Mio. kr.
R

2011
R

2012
B

2013
F

2014
BO1
2015

BO2
2016

BO3
2017

Udgift i alt ................................................ 5,5 5,4 5,7 5,6 5,3 5,3 5,3

0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse
og administration ................................. 1,7 1,6 1,2 1,0 1,0 1,0 1,0

1. Rådsarbejde, herunder projekter ......... 3,8 3,8 4,5 4,6 4,3 4,3 4,3
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97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
Det Centrale Handicapråd udfører 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.

15.11.28. Pensionsstyrelsen (Driftsbev.)
Pensionsstyrelsen er nedlagt pr. 1. juni 2013, og styrelsens myndighedsopgaver vedrørende

ydelseslovgivningen er overdraget til Udbetaling Danmark, jf. § 15.11.52. Udbetaling Danmark.

1. Budgetoversigt 

 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Nettoudgiftsbevilling ................................... 175,5 93,5 77,8 - - - -

Forbrug af reserveret bevilling ................... -9,7 -0,8 -  - - - -
Indtægt ......................................................... 1,2 7,1 0,5 - - - -
Udgift ........................................................... 163,6 101,5 78,3 - - - -

Årets resultat ............................................... 3,4 -1,7 -  - - - -

10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 163,6 101,5 78,3 - - - -
Indtægt .................................................. 1,2 7,1 0,5 - - - -

2. Reservationsoversigt 

 Beholdning
Mio. kr. primo 2013

Akkumuleret reserveret bevilling ................................................................................... 4,8

Virksomhedsstruktur

15.11.28. Pensionsstyrelsen, CVR-nr. 19534081.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

7. Specifikation af indtægter

R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Indtægter i alt .............................................. 1,2 7,1 0,5 - - - -

6. Øvrige indtægter .................................... 1,2 7,1 0,5 - - - -

8. Personale

 R R B F BO1 BO2 BO3
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Personale i alt (årsværk) ............................ - 118 98  - - - -
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 112,0 51,7 46,7  - - - -

Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 112,0 51,7 46,7  - - - -
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9. Finansieringsoversigt

R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Reguleret egenkapital ................................. - - - - - - -
Overført overskud ....................................... - - - - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - - - - - -

Langfristet gæld primo ............................... 3,2 14,9 33,2 - - - -
+ anskaffelser .............................................. 7,4 1,5 0,5 - - - -
+ igangværende udviklingsprojekter .......... - 0,7 - - - - -
- afhændelse af aktiver ............................... - 0,1 - - - - -
- afskrivninger ............................................. -1,8 2,4 8,0 - - - -
Samlet gæld ultimo ..................................... 12,4 14,6 25,7 - - - -

Låneramme .................................................. - - 25,7 - - - -
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 100,0 - - - -

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

15.11.29. Statslån til Udbetaling Danmark (Reservationsbev.)
Som led i Aftale om kommunernes økonomi for 2011 samles administrationen af en række

objektive sagsbehandlingsopgaver (pensioner, boligstøtte, barsel mm.) i en ny forvaltningsenhed,
Udbetaling Danmark, i sommeren 2012. Effektiviseringspotentialet tilfalder kommunerne, der
også skal dække etableringsomkostningerne. Til dækning af etableringsomkostningerne er Udbe-
taling Danmark bevilget et statslån.

Udbetaling Danmark kan trække på lånet, der er udformet som en kassekredit, til og med
december 2013.

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017

Udgiftsbevilling ........................................... 107,8 262,9 - - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... - 370,7 - - - - -

10. Statslån til Udbetaling Danmark
Udgift ................................................... 107,8 262,9 - - - - -
54. Statslige udlån, tilgang ................. 107,8 262,9 - - - - -
Indtægt ................................................ - 370,7 - - - - -
55. Statslige udlån, afgang .................. - 370,7 - - - - -

Videreførselsoversigt: 

 Beholdning
Mio. kr. primo 2013

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 129,3

I alt .................................................................................................................................. 129,3
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10. Statslån til Udbetaling Danmark
På finansloven for 2011 er der indarbejdet en låneramme på 250 mio. kr. Lånerammen er

med udgangspunkt i Udbetaling Danmarks etableringsbudget forhøjet med yderligere 250 mio.
kr. på finanslovsforslaget for 2012, således at den samlede låneramme udgør 500 mio. kr. herefter.

Ordningen er nedlagt og lånet indfriet december 2012.

15.11.30. Socialstyrelsen (Driftsbev.)
Den 1. januar 2007 blev Socialstyrelsen oprettet. Dette skete ved en fusion mellem den hid-

tidige Styrelse for Social Service og Videns/udviklings- og Formidlingscentrene på udsatteområ-
det, handicapområdet og børne- og ungeområdet, samt ved at den nyetablerede VISO-funktion
blev placeret i styrelsen. I tilknytning til Socialstyrelsen er der et VISO-netværk, jf. i øvrigt §
15.11.31. Rådgivning og udredning.
Socialstyrelsen har aktiviteter på 2 større og et antal mindre lokaliteter. Styrelsen har, jf. forslag
til lov om socialtilsyn lov nr. 205 § 24, 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.

1. Budgetoversigt 

 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Nettoudgiftsbevilling ................................... 165,3 160,4 148,8 163,2 163,0 154,1 150,7

Forbrug af reserveret bevilling ................... -14,3 28,6 6,9  12,5 - - -
Indtægt ......................................................... 140,7 141,4 104,6 160,5 153,5 151,4 148,9
Udgift ........................................................... 290,5 326,8 260,3 336,2 316,5 305,5 299,6

Årets resultat ............................................... 1,3 3,6 -  - - - -

10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 117,7 127,7 112,8 129,1 121,4 115,6 112,4
Indtægt .................................................. 14,4 14,1 5,0 11,1 10,3 12,4 11,5

12. Rådgivning til kommuner vedr.
indsats over for kriminelle unge

 Udgift .................................................... 2,8 4,9 2,5 4,3 2,1 1,1 -

13. Tilbudsportalen
Udgift .................................................... 2,3 6,0 6,0 9,6 6,0 6,0 6,0

60. Videnscenter for Handicap og
 Socialpsykiatri

Udgift .................................................... 48,3 54,4 39,4 43,8 43,8 43,8 43,8
Indtægt .................................................. 0,8 7,7 - - - - -

90. Indtægtsdækket virksomhed
Udgift .................................................... 5,9 21,4 13,3 8,1 8,1 8,1 8,1
Indtægt .................................................. 5,9 21,4 13,3 8,1 8,1 8,1 8,1

97. Andre tilskudsfinansierede akti-
 viteter

Udgift .................................................... 113,5 112,4 86,3 141,3 135,1 130,9 129,3
Indtægt .................................................. 119,6 98,3 86,3 141,3 135,1 130,9 129,3

2. Reservationsoversigt 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2013

Akkumuleret reserveret bevilling ................................................................................... 13,2
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3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

15.11.30. Socialstyrelsen, CVR-nr. 26144698.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Socialstyrelsen er en udviklings-, rådgivnings- og implementeringsvirksomhed for hele det
sociale serviceområde og med særligt ansvar for at bidrage væsentligt til løsning af opgaver inden
for følgende socialpolitiske områder:
1. Børn og unge (herunder dagtilbudsområdet)
2. Udsatte grupper
3. Handicap
4. Ældre

Socialstyrelsens hovedopgaver er:
1. Tilvejebringelse af ny socialfaglig viden
2. Formidling og udbredelse af virkningsfulde socialfaglige metoder og praksisser
3. Socialfaglig rådgivning af kommuner, regioner og borgere
4. Understøtte udvikling og implementering af socialpolitik
5. National audit-funktion i forhold til socialtilsyn

Der indgås årligt en resultatkontrakt mellem Social-, Børne- og Integrationsministeriets de-
partement og Socialstyrelsen, som der afrapporteres på i styrelsens årsrapport. I årsrapporten af-
rapporteres der ligeledes på opgaver og mål, jf. tabel 6.

Yderligere oplysninger kan findes på styrelsens hjemmeside www.socialstyrelsen.dk.

5. Opgaver og mål

Opgaver Mål

Tilvejebringelse af ny social-
faglig viden

Socialstyrelsen skal på områderne børn, unge, voksne, handi-
cap og socialpsykiatri skabe adgang til viden på det højeste
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. Socialstyrelsen forestår sekretariatsbetjeningen af Æl-
dreForum.

Formidling og udbredelse af
virkningsfulde socialfaglige
metoder og praksisser

Socialstyrelsen skal indenfor styrelsens fagområder formidle
socialfaglig viden på højeste faglige niveau til borgere, for-
valtninger og institutioner/tilbud i kommuner og regioner.
Derudover skal styrelsen understøtte en effektiv udbredelse og
implementering af virkningsfulde metoder og praksisser på det
sociale område, der bygger på aktuelt bedste viden.

Socialfaglig rådgivning af
kommuner, regioner og borgere

Socialstyrelsen skal bistå kommunerne med generel rådgivning
på det sociale område samt specialrådgivning på såvel det so-
ciale som det specialundervisningsmæssige område. Endvidere
bidrage med udredning i de mest komplicerede og specialise-
rede enkeltsager, herunder rådgivning mv. i den permanente
task-force på børneområdet. Desuden skal der ydes rådgivning
til borgerne i de mest komplicerede og specialiserede sager.
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| 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

7. Specifikation af indtægter

R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Indtægter i alt .............................................. 140,7 141,4 104,6 160,5 153,5 151,4 148,9

1. Indtægtsdækket virksomhed .................. 5,9 21,4 13,3 8,1 8,1 8,1 8,1
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... 119,6 98,3 86,3 141,3 135,1 130,9 129,3
6. Øvrige indtægter .................................... 15,2 21,8 5,0 11,1 10,3 12,4 11,5

Bemærkninger: Øvrige indtægter : De interne statslige overførselsindtægter overføres fra § 15.11.01. Departementet. På
bevillingsafregningen kan der overføres op til 2/3 af administrationsbidraget til løn.

8. Personale

 R R B F BO1 BO2 BO3
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Personale i alt (årsværk) ............................ 353 299 294  354 352 339 334
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 174,4 174,9 156,8  183,2 181,3 175,1 172,6
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) .... 42,3 43,1 46,5  53,4 53,0 53,0 53,0

Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 132,1 131,8 110,3  129,8 128,3 122,1 119,6

Understøtte udvikling og im-
plementering 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), således at politiske
tiltag bygger på den bedste viden om, hvad der virker.

National audit-funktion i for-
hold til socialtilsyn

Socialstyrelsen skal varetage en 'audit-funktion' af kommuner-
nes nye uafhængige socialtilsyn, der skal bidrage til en effektiv
implementering af tilsynsreformen. Audit-funktionen skal fo-
retage stikprøver, udarbejde redskaber, tilsynskoncepter mv.
og sikre at nye viden kontinuerligt anvendes i socialtilsynets
arbejde.

| Mio. kr.
| R
| 2011
| R
| 2012
| B
| 2013
| F
| 2014
| BO1
| 2015
| BO2
| 2016
| BO3
| 2017

| Udgift i alt ................................................| 298,7| 330,9| 260,9| 336,2| 316,5| 305,5| 299,6
| 0.| Hjælpefunktioner samt generel le-
| delse og administration ....................| 29,7| 33,0| 26,0| 30,3| 29,5| 29,3| 28,8
|  1.| Tilvejebringelse af ny socialfaglig
| viden ..................................................| 146,3| 162,0| 123,9| 150,0| 156,1| 154,6| 152,2
|  2.| Formidling og udbredelse af virk-
| ningsfulde socialfaglige metoder og
| praksisser ..........................................| 63,4| 70,3| 55,4| 64,6| 58,1| 52,1| 50,7
| 3.| Socialfaglig rådgivning af kommu-
| ner, regioner og borgere...................| 35,2| 38,9| 30,6| 47,8| 37,1| 35,8| 34,4
| 4.| Understøtte udvikling og imple-
| mentering af socialpolitik.................| 24,1| 26,7| 21,0| 24,5| 23,7| 21,7| 21,5
| 5.| National audit-funktion i forhold til
| socialtilsyn ........................................| 0,0| 0,0| 4,0| 19,0| 12,0| 12,0| 12,0



§ 15.11.30. 41

9. Finansieringsoversigt

R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Reguleret egenkapital ................................. - - 2,6 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 1,3 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 3,9 - - - -

Langfristet gæld primo ............................... 37,7 43,7 43,4 38,1 37,9 38,8 35,6
+ anskaffelser .............................................. 5,8 14,9 15,0 11,0 11,0 11,0 11,0
+ igangværende udviklingsprojekter .......... 11,0 4,4 - - - - -
- afhændelse af aktiver ............................... - 2,4 - - - - -
- afskrivninger ............................................. 10,8 13,3 14,6 11,2 10,1 14,2 13,8
Samlet gæld ultimo ..................................... 43,7 47,3 43,8 37,9 38,8 35,6 32,8

Låneramme .................................................. - - 45,0 48,0 48,0 48,0 48,0
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 97,3 79,0 80,8 74,2 68,3
Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

10. Almindelig virksomhed
Der henvises til 3. Hovedformål og lovgrundlag ovenfor.
På § 15.11.30.10. Almindelig virksomhed er der samlet en række permanente satspuljebe-

villinger svarende til 57,9 mio. kr. inden for Socialstyrelsens hovedkonto med henblik på at sikre
en bedre anvendelse af midlerne på tværs af socialområdet. Midlerne anvendes til videns- og
formidlingsarbejde, metodeudvikling, rådgivning, implementering, forebyggelse og analyse på det
sociale område. Der er som led i satspuljeaftalen for 2013 overført 1,0 mio. kr. årligt fra §
15.14.15.10. Udvikling og etablering af børnehuse til at varetage opgaven med dokumentation
af børnehusene, samt overført 0,7 mio. kr. årligt fra § 15.14.14.10. Handlekraftig indsats til op-
kvalificering af VISO i sager om adoption uden samtykke, og endelig er der overført 1,1 mio.
kr. årligt fra § 15.25.11.40 Kommunernes sagsbehandling og ledelse vedr. udsatte børn og unge
til styrkelse af kvaliteten i sagsbehandlingen på børneområdet.

Der er indarbejdet effektiviseringsgevinster på løn og øvrig drift som følge af gennemførsel
af grunddataprogrammet. Hertil indgår også omlægning af betalingen CVR-frikøbsaftale og KMS
statsaftale. Der er indarbejdet en budgetregulering på -0,6 mio. kr. i 2014, -0,7 mio. kr. i 2015,
-0,9 mio. kr. i 2016 og -0,9 mio. kr. i 2017 og frem.

| Som følge af kongelig resolution af 9. august 2013 overføres 1,0 mio. kr. årligt i 2014-2017
| til Socialstyrelsens opgaver vedrørende dagtilbud og private pasningsordninger indtil skolestart.
| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 10,0 mio. kr. årligt fra 2014
| og frem. Midlerne er afsat til etableringen af en ny national koordinationsstruktur og vidensop-
| bygning på social- og specialundervisningsområdet, som forankres i Socialstyrelsen, jf. Aftale
| mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti
| om udmøntning af satspuljen for 2014.

12. Rådgivning til kommuner vedr. indsats over for kriminelle unge
Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,

Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om ud-
møntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 er der afsat 2,5 mio. kr. i 2010, 5,0 mio. kr. i
2011 og 2012 samt 2,5 mio. kr. i 2013 til, at den nationale videns- og specialrådgivningsorgani-
sation (VISO) frem til d. 1. juli 2013 kan yde gratis rådgivning og vejledning til kommuner om
indsatser til at forebygge kriminalitet både generelt og i forhold til enkeltsager. Midlerne kan
anvendes til såvel køb af ekstern ekspertbistand som til rådgivning og vejledning mv. direkte fra
VISO.
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| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 2,1 mio. kr. årligt i 2014 og
| 2015, samt 1,1 mio. kr. i 2016. Midlerne er afsat til en videreførelse af VISOs rådgivning af
| kommunerne i sager om forebyggelse af ungdomskriminalitet. Dette er med henblik på at kvali-
| ficere kommunernes indsats over for kriminelle unge, således at den det faglige arbejde på om-
| rådet styrkes, og den bedst mulige effekt over for de unge i alderen 12-17 år sikres, jf. Aftale
| mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti
| om udmøntning af satspuljen for 2014.

13. Tilbudsportalen
Som led i Aftale om kommunernes økonomi for 2011 afsættes 6,0 mio. kr. årligt fra 2010

til styrkelse af kommunernes udgiftsstyring på det specialiserede socialområde. Bevillingen er
afsat for at styrke Tilbudsportalen, herunder så der kan sikres et øget informationsniveau om
indhold og priser for ydelser og iværksættes tiltag for at forbedre kvaliteten af de indberettede
oplysninger. En andel af midlerne afsat til Tilbudsportalen kan anvendes som medfinansiering
af et fælles it-system for de fem social tilsyn.

60. Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri
Kontoen vedrører Videnscenter for Handicap, Hjælpemidler og Socialpsykiatri - ViHS. ViHS

har 9,5 mio. kr. i permanente satspuljebevillinger.
Videnscenteret skal oppebære og udvikle almen, grundlæggende og specialiseret viden, samt

viden om indsatser og effekten heraf - også internationalt. Herunder at koordinere samt deltage
i prøvnings-, forsknings- og informationsvirksomhed på hjælpemiddelområdet.

Videnscenteret skal herudover udvikle ny viden på området, hvor der er afdækket et videns-
behov, som ikke nødvendigvis er afgrænset til bestemte handicapgrupper.

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

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 eller
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 bl.a. til Norge vedrørende hjælpemidler.

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 projekter ved-
taget i satspuljekredsen. Aktiviteterne finansieres af midler fra offentlige puljer, fonde, EU m.fl.
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15.11.31. Rådgivning og udredning (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017

Udgiftsbevilling ........................................... 108,9 117,6 138,8 140,7 140,7 140,7 140,7

10. Rådgivning og udredning
Udgift ................................................... 108,9 117,6 138,8 140,7 140,7 140,7 140,7
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 108,9 117,6 138,8 140,7 140,7 140,7 140,7

Videreførselsoversigt: 

 Beholdning
Mio. kr. primo 2013

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 16,6

I alt .................................................................................................................................. 16,6
Bemærkninger: Primo 2013 var der en videreførsel fra 2012 på 16,6 mio. kr. Uforbrugte midler tilb agebetales til kom-
munerne i 2014 via bloktilskuddet.

10. Rådgivning og udredning
VISO blev etableret d. 1. januar 2007 som følge af 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 pri-
vate tilbud på det sociale område og specialundervisningsområdet,
2. yde vejledende udredning til kommuner og kommunale, regionale og private tilbud på det

sociale område,
3. yde bistand til kommunens udredning vedrørende specialundervisning og specialpædago-

gisk bistand.
Bevillingen anvendes til rådgivning og udvikling i forhold til de mest specialiserede og

komplicerede sager og udmøntes på hhv. rammekontrakter og forbrugskontrakter. Formålet med
rammekontrakterne er at sikre det nødvendige rådgivningsberedskab ved at udbetale et fast ram-
mebeløb, hvor der kan rekvireres et nærmere fastsat antal ydelser. I forbrugskontrakterne afregnes
per rekvireret ydelse op til et nærmere fastsat beløb.

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.

15.11.32. Familiestyrelsen (Driftsbev.)
Familiestyrelsen blev d. 1. januar 2012 indfusioneret i Ankestyrelsen og bevillingen samt

virksomheden er derfor fra d. 1. januar 2013 overført til § 15.11.21. Ankestyrelsen.
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1. Budgetoversigt 

 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Nettoudgiftsbevilling ................................... 35,3 39,7 - - - - -

Forbrug af reserveret bevilling ................... 0,1 4,2 -  - - - -
Indtægt ......................................................... 2,0 2,1 - - - - -
Udgift ........................................................... 38,5 45,4 - - - - -

Årets resultat ............................................... -1,1 0,6 -  - - - -

10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 38,5 45,4 - - - - -
Indtægt .................................................. 2,0 2,1 - - - - -

Virksomhedsstruktur

15.11.32. Familiestyrelsen, CVR-nr. (ukendt).
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

7. Specifikation af indtægter

R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Indtægter i alt .............................................. 2,0 2,1 - - - - -

6. Øvrige indtægter .................................... 2,0 2,1 - - - - -

8. Personale

 R R B F BO1 BO2 BO3
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Personale i alt (årsværk) ............................ - 20 -  - - - -
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 25,1 24,4 -  - - - -

Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 25,1 24,4 -  - - - -

9. Finansieringsoversigt

R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Langfristet gæld primo ............................... - 0,8 - - - - -
- afhændelse af aktiver ............................... - 2,6 - - - - -
- afskrivninger ............................................. - -1,8 - - - - -
Samlet gæld ultimo ..................................... - - - - - - -

Låneramme .................................................. - - - - - - -
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - - - - - -

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.
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15.11.33. Gebyr ved ansøgning om navneændringer

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017

Udgiftsbevilling ........................................... - 0,0 - - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 8,1 - 8,7 8,8 8,8 8,8 8,8

10. Gebyr ved navneændringer
Udgift ................................................... - 0,0 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 0,0 - - - - -
Indtægt ................................................ 8,1 - 8,7 8,8 8,8 8,8 8,8
13. Kontrolafgifter og gebyrer ............ 8,1 - 8,7 8,8 8,8 8,8 8,8

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 Ministeriet for Ligestilling og Kirke 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 omkostningsbaserede gebyr, reguleres ved lov.

Gebyret er pr. 1. januar 2013 fastsat til 490 kr. Der forventes et indtægtsniveau på årsbasis
på ca. 8,3 mio. kr. forudsat ca. 48.300 navneændringer, hvoraf ca. de 16.900 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, statsforvaltningerne og de anerkendte trossamfunds
ministerialbogførere, som træffer afgørelse om betaling af gebyrer i medfør af navneloven. Den
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 Mi-
nisteriet for Ligestilling og Kirke § 22.21.08. Kompensation til folkekirken for anden lovgivnings
provenuvirkning for kirkeskatten.

Gebyroversigt

Gebyr- eller afgiftsordning Sats
(kr.)

Stigning
(pct.)

Provenu
(1.000 kr.)

Gebyr ved ansøgning om navneændring 490 - 8.300
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15.11.34. Parrådgivning (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 - -

10. Parrådgivning
Udgift ................................................... 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 2,4 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 2,4 - 2,4 2,4 2,4 - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2013

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,7
I alt .................................................................................................................................. 0,7

Der er afsat 2,5 mio. kr. årligt i 2010-2013 til parrådgivning til børnefamilier, jf. Aftale om
udmøntning af satspuljen for 2010. Tilbuddet retter sig som udgangspunkt til familier, som ikke
selv har økonomiske ressourcer til fuldt ud at finansiere parrådgivning, og målgruppen er yder-
ligere afgrænset ved, at der skal være tale om et åbent og anonymt tilbud. Der er fastsat nærmere
retningslinjer for en indtægtsgradueret egenbetaling.

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal
Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 af 31. oktober
2012 er kontoen forhøjet med 2,5 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 til forlængelse af initiativet om
parrådgivning til børnefamilier, som varetages af Center for Familierådgivning.

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.

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
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15.11.41. Tilskud til Hjælpemiddelinstituttet (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017

Udgiftsbevilling ........................................... 16,9 - - - - - -

10. Tilskud til Hjælpemiddelinstitut-
 tet

Udgift ................................................... 16,9 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 16,9 - - - - - -

10. Tilskud til Hjælpemiddelinstituttet
I forbindelse med kommunalreformen overgik Hjælpemiddelinstituttet til staten. Hjælpemid-

delinstituttet fungerer som en del af VISO's vidensfunktion. Instituttet medvirker til at tilveje-
bringe hensigtsmæssige og sikre hjælpemidler og sørger for at koordinere samt deltage i prøv-
nings-, forsknings- og informationsvirksomhed på hjælpemiddelområdet.

Hjælpemiddelinstituttet er med virkning fra 1. januar 2012 fusioneret med § 15.11.30.60.
Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri (ViHS), hvortil bevillingen er overført.

15.11.43. Berigtigelser vedrørende det sociale refusionssystem (Lovbunden)

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017

Udgiftsbevilling ........................................... -49,9 -18,0 - - - - -

10. Efterbetaling til kommunerne
Udgift ................................................... -49,9 -18,0 - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... -49,9 -18,0 - - - - -

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 ansøgning om tillægs-
| bevilling.

15.11.50. Udvikling af pensionsberegner (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
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Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017

Udgiftsbevilling ........................................... - - 6,0 - - - -

10. Udvikling af pensionsberegner
Udgift ................................................... - - 6,0 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - 6,0 - - - -

10. Udvikling af pensionsberegner
Som led i aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skatte-

reform afsættes 6,0 mio. kr. i 2013 til udvikling af en pensionsberegner i regi af Udbetaling
Danmark, der viser de konkrete virkninger af borgernes beslutning om at gå fra 'gammel' før-
tidspension til 'ny' førtidspension.

15.11.52. Udbetaling Danmark (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017

Udgiftsbevilling ........................................... - - - 71,9 68,6 66,4 64,2

10. Udbetaling Danmark
Udgift ................................................... - - - 71,9 68,6 66,4 64,2
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - - 71,9 68,6 66,4 64,2

10. Udbetaling Danmark
I medfør af lov nr. 494 af 21. maj 2013 er ansvaret for statslige myndighedsopgaver efter

en række forskellige ydelseslove pr. 1. juni 2013 overført fra Pensionsstyrelsen til Udbetaling
Danmark. Udbetaling Danmark ledes af en bestyrelse. Social-, Børne- og Integrationsministeriet
har en tilsynsforpligtigelse med Udbetaling Danmark.

Bevillingen på kontoen vedrører administrationsbidrag til Udbetaling Danmark for vareta-
gelsen af de overførte opgaver. Der forudsættes en effektivisering af opgavevaretagelsen på 3 pct.
årligt.

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 3.6.2 På forslag til lov om tillægsbevilling for 2014 kan bevillingen ned-
skrives, hvis det samlede antal af afsluttede sager i Udbetaling Dan-
mark og den nedlagte Pensionsstyrelse i 2013 er lavere end det forud-
satte niveau på 19.875, jf. aktstykke nr. 99 af maj 2013.
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15.11.55. Reserve til arbejdsskadeerstatning mv. (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017

Udgiftsbevilling ........................................... 0,0 - - - - - -

10. Reserve til arbejdsskadeerstat-
 ning mv.

Udgift ................................................... 0,0 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 0,0 - - - - - -

Videreførselsoversigt: 

 Beholdning
Mio. kr. primo 2013

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 1,6

I alt .................................................................................................................................. 1,6

10. Reserve til arbejdsskadeerstatning mv.
Der er afsat en reserve til delvis finansiering af ministerområdets udgifter til arbejdsskade-

erstatninger, herunder dækning af ministerområdets administrationsbidrag for Arbejdsskadesty-
relsens og Ankestyrelsens behandling af arbejdsskadesager. Den øvrige finansiering af minister-
områdets udgifter til arbejdsskadeerstatninger påhviler den berørte styrelse eller institution.

Fra 2013 og frem er bevillingen samt forpligtigelsen til at afholde den hertil knyttede udgift
overgået til § 15.11.01. Departementet.

15.11.62. Foreninger mv. (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017

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

10. Foreninger mv.
Udgift ................................................... 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

40. Egmont Højskolen
Udgift ................................................... 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

Regel der fraviges
eller suppleres

Beskrivelse

BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
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10. Foreninger mv.
Der ydes tilskud til følgende foreninger mv.:
Landsforeningen Ungdomsringen. Landsforeningen er en sammenslutning af fritids- og ung-

domsklubber. Bevillingen udgør 160.000 kr., jf. akt. 832 af 12. september 1961, til landsfor-
eningens rådgivnings- og vejledningsarbejde mv.

Socialpolitisk Forening. Der ydes et tilskud på 75.000 kr.
Børnesagens Fællesråd. Der afholdes udgifter i forbindelse med de nordiske børneforsorgs-

kongresser.

40. Egmont Højskolen
Det ansøgte tilskud ydes til dækning af højskolens udgifter til pleje af handicappede elever,

således at skolen fortsat er i stand til at modtage stærkt handicappede elever i undervisningen.

15.11.63. Udlånte tjenestemænd (tekstanm. 101) (Driftsbev.)
På kontoen optages lønudgifter mv. til tjenestemænd udlånt fra Social-, Børne- og Integra-

tionsministeriet til anden part. Den anden part refunderer ministeriets udgifter til løn og eventuelle
senere opståede udgifter til rådighedsløn/ventepenge samt betaler et af finansministeren fastsat
pensionsbidrag for den pensionsalder, som optjenes for de pågældende tjenestemænd.

1. Budgetoversigt 

 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Nettoudgiftsbevilling ................................... - - - - - - -

Indtægt ......................................................... - 0,2 0,7 - - - -
Udgift ........................................................... - 0,2 0,7 - - - -

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

10. Tjenestemænd udlånt til Færøer-
 nes Specialskoler

Udgift .................................................... - 0,2 0,7 - - - -
Indtægt .................................................. - 0,2 0,7 - - - -

20. Tjenestemænd udlånt til Udbeta-
 ling Danmark

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

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 15.11.01. Departementet (tekstanm. 8, 100 og 116 ), CVR-nr.
10089093.

7. Specifikation af indtægter

R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Indtægter i alt .............................................. - 0,2 0,7 - - - -
6. Øvrige indtægter .................................... - 0,2 0,7 - - - -
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Overslag over årsværk, der udlånes:

8. Personale

 R R B F BO1 BO2 BO3
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Personale i alt (årsværk) ............................ 2 25 129  - - - -
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... - 0,2 0,7  - - - -

Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... - 0,2 0,7  - - - -

10. Tjenestemænd udlånt til Færøernes Specialskoler
Social-, Børne- og Integrationsministeriet udbetaler løn til statstjenestemænd, der ved Fær-

øernes Specialskoles overgang til selvejende institution i 1976 opretholdt deres ansættelsesforhold
til staten. Udgiften refunderes fuldt ud af Færøernes Hjemmestyre.

20. Tjenestemænd udlånt til Udbetaling Danmark
I forbindelse med Udbetaling Danmarks overtagelse af myndighedsopgaver fra kommunerne,

overgår en række tjenestemandsansatte medarbejdere, der har været beskæftiget med opgaverne
i kommunerne, til at være ansat i Social-, Børne- og Integrationsministeriet. I forbindelse med
Udbetaling Danmarks overtagelse af myndighedsopgaver fra Pensionsstyrelsen, overgår endvidere
en række tjenestemandsansatte medarbejdere, der har været beskæftiget med opgaverne i Pen-
sionsstyrelsen, til at være ansat i Social-, Børne- og Integrationsministeriet.

Social-, Børne- og Integrationsministeriet udbetaler løn til tjenestemændene, og udgiften re-
funderes fuldt ud af Udbetaling Danmark. Endvidere refunderer Udbetaling Danmark eventuelle
senere opståede udgifter til rådighedsbeløb/ventepenge samt betaler et af finansministeren fastsat
pensionsbidrag for den pensionsalder, som optjenes under udlånet til Udbetaling Danmark.

15.11.77. Budgetregulering vedrørende indkomstoverførsler

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... - - - - - -91,0 -214,1

10. Afdæmpet regulering af indkom-
 stoverførsler
 Udgift ................................................... - - - - - -91,0 -214,1

49. Reserver og budgetregulering ....... - - - - - -91,0 -214,1

10. Afdæmpet regulering af indkomstoverførsler
Indkomstoverførsler, der er skattepligtige og reguleres efter satsreguleringsloven, reguleres

med satsreguleringsprocenten fratrukket et fradrag i perioden 2013-2016, jf. Aftale mellem rege-
ringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af 25. juni 2012. Der afsættes
-91,0 mio. kr. i 2016 og -214,1 mio. kr. i 2017.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

10. Tjenestemænd udlånt til Færøernes Specialskoler 2 1 1 1 1 1 1
20. Tjenestemænd udlånt til Udbetaling Danmark 0 7 128 135 135 130 130
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15.11.78. Reserver og budgetreguleringer vedrørende indkomstoverførsler

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... - - -250,0 -5,7 -8,8 -12,1 -9,8

10. Budgetgarantireserve
 Udgift ................................................... - - -250,0 -3,2 -6,3 -9,6 -12,9

49. Reserver og budgetregulering ....... - - -250,0 -3,2 -6,3 -9,6 -12,9

20. Øvrige kommunale indkomsto-
 verførsler
 Udgift ................................................... - - - -2,5 -2,5 -2,5 3,1

49. Reserver og budgetregulering ....... - - - -2,5 -2,5 -2,5 3,1

10. Budgetgarantireserve
Kontoen vedrører dispositioner med kommunaløkonomiske konsekvenser på det budgetga-

ranterede område i forbindelse med ny lovgivning mv. på ministerområdet.
Til den forventede regulering af reserven afsættes der -3,2 mio. kr., -6,3 mio. kr. i 2015, -9,6

mio. kr. i 2016 og -12,9 mio. kr. i 2017 som følge af regeringens forslag om revision af repatri-
eringsloven.

20. Øvrige kommunale indkomstoverførsler
Til den forventede regulering af kommunernes bloktilskud afsættes der 5,6 mio. kr. i 2017

som følge af den afdæmpede regulering af forskellige indkomstoverførsler, der er skattepligtige
og reguleres efter satsreguleringsloven, i perioden 2016-2023. I 2017 reguleres de omfattede
ydelser med satsreguleringsprocenten fratrukket et fradrag på 0,4, jf. Aftale mellem regeringen,
Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af 25. juni 2012.

| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene reduceret med 2,5 mio. kr. i 2014 og frem
| som følge af regulering af det kommunale bloktilskud i forbindelse med ændret skøn for bolig-
| sikring på grund af forhøjelse af timefradraget i kontanthjælpssystemet, jf. Aftale om finansloven
| for 2014.

15.11.79. Reserver og budgetregulering

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... - - 145,4 23,1 36,9 36,9 15,3

20. Det kommunale lov- og cirkulæ-
 reprogram
 Udgift ................................................... - - 146,8 3,1 16,9 16,9 -4,7

49. Reserver og budgetregulering ....... - - 146,8 3,1 16,9 16,9 -4,7

40. Styrkelse af Ankesystemet
Udgift ................................................... - - - - - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - - - - -

50. Indsats mod hjemløshed hos un-
 ge

Udgift ................................................... - - - 20,0 20,0 20,0 20,0
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - 20,0 20,0 20,0 20,0

65. Budgetregulering vedrørende ef-
fektiv administration (løn)
Udgift ................................................... - - - - - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - - - - -
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66. Budgetregulering vedrørende ef-
fektiv administration (øvrig drift)
Udgift ................................................... - - - - - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - - - - -

67. Budgetregulering vedrørende Én
indgang for alle børn
Udgift ................................................... - - - - - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - - - - -

70. Budgetregulering vedrørende
etablering af EESSI
Udgift ................................................... - - -1,4 - - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - -1,4 - - - -

71. Finansieringsbidrag digitalise-
 ringsplan

Udgift ................................................... - - - - - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - - - - -

20. Det kommunale lov- og cirkulæreprogram
Der afsættes 0,9 mio. kr. i 2014, 0,1 mio. kr. i 2015, 0,1 mio. kr. i 2016 og -21,2 mio. kr. i

2017 til det kommunale lov- og cirkulæreprogram. Bevillingen er sammensat af følgende:
Der afsættes -26,1 mio. kr. i 2017 til regulering af det kommunale bloktilskud vedrørende lov

nr. 285 af 25. april 2001 om ændring af lov om social pension og andre love (Førtidspensions-
reform).

Der afsættes -4,7 mio. kr. i 2017 til regulering af det kommunale bloktilskud vedrørende 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 pen-
sionsydelse, udvidelse af personkredsen for invaliditetsydelse og afskaffelse af servicebetaling for
ophold i botilbud mv.).

Der afsættes 5,0 mio. kr. i 2017 til regulering af det kommunale bloktilskud vedrørende lov
nr. 318 af 28. april 2009 om ændring af lov om social service (Kontinuitet i anbringelsen af børn
og unge uden for hjemmet og psykologhjælp til børn på krisecentre), jf. Aftale mellem den da-
værende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radi-
kale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2009
af oktober 2008.

Der afsættes 2,4 mio. kr. i 2017 til regulering af det kommunale bloktilskud vedrørende lov
nr. 628 af 11. juni 2010 om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og admi-
nistration på det sociale område (Barnets Reform), 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.

Der afsættes -5,7 mio. kr. i 2017 til regulering af det kommunale bloktilskud vedrørende lov
nr. 1613 af 22. december 2010 om lov om ændring af lov om social service. (Loft over ydelsen
for tabt arbejdsfortjeneste).

Der afsættes 4,4 mio. kr. i 2017 til regulering af kommunernes bloktilskud vedrørende lov
nr. 1386 af 28. december 2011 om ændring af lov om social pension (Forhøjelse af folkepen-
sionsalder, indførelse af seniorførtidspension mv.).
Der afsættes 3,9 mio. kr. i 2017 til regulering af kommunernes bloktilskud vedrørende lov nr.
286 af 28. marts 2012 om ændring af lov om social service (Forhøjelse af ydelsesloftet for tabt
arbejdsfortjeneste), jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk
Folkeparti og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011.

Der afsættes -0,4 mio. kr. i 2017 til regulering af kommunernes bloktilskud vedrørende lov
nr. 495 af 21. maj 2013 om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og admi-
nistration på det sociale område (Kriminalpræventive sociale indsatser).
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Der afsættes 0,8 mio. kr. i 2014 til regulering af det kommunale bloktilskud vedrørende
kommunernes overgang til elektronisk indberetning af de forebyggende foranstaltninger, jf. Aftale
om dokumentationsprojekt for udsatte børn og unge.

Til den forventede regulering af kommunernes bloktilskud afsættes der 0,1 mio. kr. årligt i
2014-2016 til finansiering af kommunal forpligtigelse til at udarbejde handleplaner som støtte til
over 18-årige, der befinder sig i en æresrelateret konflikt, jf. aftale mellem regeringen, Venstre,
Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen
for 2012.

| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 0,4 mio. kr. i 2014 til og med
| 2016 til regulering af det kommunale bloktilskud vedrørende lov nr. 495 af 21. maj 2013 om
| ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område
| (Kriminalpræventiv indsats), jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal
| Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014.
| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 1,8 mio. kr. i 2014 og 7,2
| mio. kr. årligt fra 2015 og frem til regulering af det kommunale bloktilskud vedrørende lovforslag
| som følge af Ny indsats mod asocial adfærd - Ansvar og Konsekvens, jf. Aftale mellem rege-
| ringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmønt-
| ning af satspuljen for 2014.
| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 9,2 mio. kr. årligt fra 2015
| og frem til regulering af det kommunale bloktilskud vedrørende lovforslag om anonym stofmis-
| brugsbehandling, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og
| Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014.
| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 0,1 mio. kr. årligt fra 2017
| og frem til efterregulering af det kommunale bloktilskud vedrørende kommunal forpligtigelse til
| at udarbejde handleplaner som støtte til over 18-årige, der befinder sig i en æresrelateret konflikt,
| jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative
| Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014.

| 50. Indsats mod hjemløshed hos unge
| Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene. Der er afsat en reserve på 20,0
| mio. kr. årligt i perioden 2014-17 til en særlig indsats for unge, som er i risiko for hjemløshed,
| jf. Aftale om finansloven for 2014.
| Midlerne vil blive udmøntet ved lov om tillægsbevilling for 2014 samt forslag til finanslov
| for 2015.
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15.13. Forsknings- og forsøgsvirksomhed mv.

15.13.01. SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt 

 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Nettoudgiftsbevilling ................................... 43,1 54,4 37,7 37,9 36,4 36,0 31,8

Forbrug af reserveret bevilling ................... 3,9 -6,7 6,9  7,1 - - -
Indtægt ......................................................... 105,7 96,2 100,0 96,9 96,7 83,9 82,7
Udgift ........................................................... 150,3 144,7 144,6 141,9 133,1 119,9 114,5

Årets resultat ............................................... 2,4 -0,8 -  - - - -

10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 37,3 42,5 34,8 32,5 31,4 31,0 26,9
Indtægt .................................................. 2,0 4,5 1,7 1,2 1,2 1,2 1,2

20. SFI Campbell
Udgift .................................................... 6,7 6,1 6,5 6,1 6,2 6,2 6,1

30. Opdatering af ældredatabasen
Udgift .................................................... - 2,1 - - - - -

40. Børneforløbsundersøgelsen
Udgift .................................................... 5,6 1,5 5,0 6,7 - - -

50. Konkurrenceudsat bevilling
Udgift .................................................... 0,4 0,8 - 0,9 - - -

90. Indtægtsdækket virksomhed
Udgift .................................................... 55,8 43,4 51,2 49,6 50,0 52,0 54,0
Indtægt .................................................. 59,2 43,4 51,2 49,6 50,0 52,0 54,0

95. Tilskudsfinansieret forsknings-
 virksomhed

Udgift .................................................... 44,5 48,3 47,1 46,1 45,5 30,7 27,5
Indtægt .................................................. 44,5 48,3 47,1 46,1 45,5 30,7 27,5

2. Reservationsoversigt 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2013

Akkumuleret reserveret bevilling ................................................................................... 15,4

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

15.13.01. SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, CVR-nr. 23155117.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

SFI er oprettet ved lov nr. 101 af 1958, som er erstattet af lov nr. 326 af 5. maj 2004 om
sektorforskningsinstitutioner. SFI's forhold reguleres i vedtægt godkendt af social-, børne- og in-
tegrationsministeren d. 1. maj 2007. SFI's formål er at belyse sociale forhold, herunder arbejds-
mæssige, økonomiske og familiemæssige forhold, samt andre nationale og internationale sam-
fundsforhold og udviklingstræk af betydning for befolkningens levevilkår. SFI er det nationale
forskningscenter for velfærd og er omfattet af sektorforskningsloven. Ifølge lovens §§ 4 og 5 le-
des SFI af en bestyrelse og en direktør.
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SFI's forskning foregår inden for rammen af et flerårigt forskningsprogram godkendt af be-
styrelsen. Rammerne for SFI's indsats er endvidere fastlagt i en resultatkontrakt mellem Social-,
Børne- og Integrationsministeriet og SFI.

SFI's virksomhed omfatter:

- Anvendt samfundsforskning
- Forskningsbaserede undersøgelser af konkrete politikker og problemstillinger
- Indsamling af data til forskning og analyse
- Systematiske forskningsoversigter
- Formidling og rådgivning.

Indsamling og bearbejdning af data varetages af SFI Survey, der er en selvstændig afdeling
i SFI. Afdelingens virksomhed reguleres af en vedtægt, der senest er revideret d. 9. juni 2008.
SFI Survey har egen bestyrelse, der under ansvar over for SFI's bestyrelse har den overordnede
ledelse af afdelingen. Afdelingen drives på kommercielle vilkår, og målet er, at den skal være
overskudsgivende. SFI Survey udfører indtægtsdækket virksomhed (underkonto 90) som leve-
randør til SFI's forskningsafdelinger samt eksterne kunder.

SFI Campbell (underkonto 20) udfører tværnationale systematiske forskningsoversigter (re-
views) over studier om virkningen af sociale programmer og vedligeholder review inden for SFI's
område.

SFI udfører endvidere tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed efter de generelle regler
herom. SFI er registreret i henhold til lov om almindelig omsætningsafgift for så vidt angår salg
af rapporter og pjecer.

Yderligere oplysninger kan findes på www.sfi.dk.

5. Opgaver og mål

Opgaver Mål

Anvendt samfundsforskning SFI leverer samfundsvidenskabelig forskning og forsk-
ningsbaserede udredninger indtil højeste internationale
niveau og af stor relevans for udviklingen af dansk
velfærdspolitik.
SFI er Danmarks førende leverandør af effektmålinger
på velfærdsområdet.
SFI er Danmarks mest konkurrencedygtige organisation
på sit felt.
SFI har en central rolle i den overførsel af viden, der
sker mellem forskning og praksis.

Forskningsbaserede undersøgelser af
konkrete politikker og problemstillinger

Samme mål som for Anvendt samfundsforskning.

Indsamling af data til forskning og
analyse

Samme mål som for Anvendt samfundsforskning.

Systematiske forskningsoversigter Samme mål som for Anvendt samfundsforskning.
Formidling og rådgivning Samme mål som for Anvendt samfundsforskning.
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| 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

7. Specifikation af indtægter

R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Indtægter i alt .............................................. 105,7 96,2 100,0 96,9 96,7 83,9 82,7

1. Indtægtsdækket virksomhed .................. 59,2 43,4 51,2 49,6 50,0 52,0 54,0
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter 44,5 48,3 47,1 46,1 45,5 30,7 27,5
6. Øvrige indtægter .................................... 2,0 4,5 1,7 1,2 1,2 1,2 1,2

8. Personale
 R R B F BO1 BO2 BO3

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Personale i alt (årsværk) ............................ 208 199 150  185 175 157 150
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 92,0 88,6 90,9  84,6 83,9 75,5 72,1
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) .... 71,8 56,9 62,1  56,1 56,1 48,1 47,5

Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 20,2 31,7 28,8  28,5 27,8 27,4 24,6

9. Finansieringsoversigt

R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Reguleret egenkapital ................................. - - 5,1 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 2,4 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 7,5 - - - -

Langfristet gæld primo ............................... 4,1 4,6 3,1 1,8 0,9 0,5 0,2
+ anskaffelser .............................................. 2,7 1,1 0,2 0,4 0,1 - -
- afskrivninger ............................................. 2,1 2,6 1,7 1,3 0,5 0,3 0,1
Samlet gæld ultimo ..................................... 4,6 3,1 1,6 0,9 0,5 0,2 0,1

Låneramme .................................................. - - 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 21,6 12,2 6,8 2,7 1,4
Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

| Mio. kr.
| R
| 2011
| R
| 2012
| B
| 2013
| F
| 2014
| BO1
| 2015
| BO2
| 2016
| BO3
| 2017

| Udgift i alt.............................................| 155,1| 147,0| 145,5| 141,9| 133,1| 119,9| 114,5

| 0.| Hjælpefunktioner samt generel ledelse
| og administration..............................| 48,5| 45,6| 45,0| 44,3| 41,5| 36,7| 34,9
| 1.| Anvendt samfundsforskning (underkon-
| to 10, 30, 40, 50 og 95)...................| 50,7| 47,7| 47,3| 46,1| 42,7| 38,7| 36,8
| 2.| Forskningsbaserede undersøgelser af
| konkrete politikker og problemstillinger
| (underkonto 90)................................| 14,6| 14,6| 14,5| 14,1| 13,3| 12,0| 11,5
| 3.| Indsamling af data til forskning og ana-
| lyse (underkonto 90) ........................| 28,9| 26,8| 26,2| 25,9| 24,4| 21,9| 21,0
| 4.| Systematiske forskningsoversigter (un-
| derkonto 20) .....................................| 6,3| 5,9| 6,1| 5,3| 5,3| 5,3| 5,3
| 5.| Formidling og rådgivnings ..............| 6,1| 6,4| 6,4| 6,2| 5,9| 5,3| 5,0
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10. Almindelig virksomhed
Under SFI's almindelige virksomhed udføres samfundsrelevant forskning med et anvendel-

sesorienteret sigte, der samtidig sikrer det faglige grundlag for SFI's udrednings- og evaluerings-
opgaver og rådgivning samt vidensformidling på grundlag af SFI's forskning, udredning og eva-
lueringer.

Der er som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 blevet afsat 4,9 mio. kr. i 2006, og
1,4 mio. kr. i 2007 til børneforløbsundersøgelsen. Satspuljebevillingen på 5,5 mio. kr. i 2009 og
1,5 mio. kr. i 2010 til en fortsættelse af børneforløbsundersøgelsen er på finansloven for 2008
udskilt fra almindelig virksomhed og flyttet til underkonto 40. Børneforløbsundersøgelse.

Som et led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folke-
parti og Det Radikale

Venstre om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling 2010-2012 af no-
vember 2008 forøges SFI's basismidler i 2009 med 1,6 mio. kr. og i 2010 med 1,6 mio. kr. SFI's
driftsramme er derudover blevet forhøjet med 4,7 mio. kr. i 2010 og 2,5 mio. kr. i 2011 og 2012.

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale
Venstre om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012 forøges

SFI's bevilling i 2010 med 0,8 mio. kr. og med 3,3 mio. kr. årligt fra 2011 til 2012.
Som led i Aftale mellem den daværende VK-regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folke-

parti og Det Radikale
Venstre om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2011-2012 forøges

SFI's bevilling i 2011 og 2012 med 1,7 mio. kr. årligt.
Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedsli-

sten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven 2012
af november 2011 er kontoen forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2012.

På forslaget til finansloven for 2013 er afsat 3,4 mio. kr. i 2013, 3,4 mio. kr. i 2014 og 3,4
mio. kr. i 2015 til forskning på velfærdsområdet. På forslag til finanslov for 2014 er til samme
formål afsat yderligere 3,3 mio. kr. i 2016.

Der er indarbejdet effektiviseringsgevinster på løn og øvrig drift som følge af gennemførsel
af grunddataprogrammet. Hertil indgår også omlægning af betalingen CVR-frikøbsaftale og KMS
statsaftale. Der er indarbejdet en budgetregulering på -0,1 mio. kr. i 2014, -0,1 mio. kr. i 2015,
-0,2 mio. kr. i 2016 og -0,2 mio. kr. i 2017 og frem.

| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 0,3 mio. kr. i 2014 og 0,3
| mio. kr. i 2016 til gennemførelse af en undersøgelse af udviklingen i beskæftigelses- og uddan-
| nelsesniveauet for mennesker med handicap, som SFI udarbejder på vegne af Undervisningsmi-
| nisteriet, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Kon-
| servative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014.

20. SFI Campbell
I satspuljeaftalen for 2009 er bevillingen til SFI Campbell gjort permanent. Fra 2010 og

fremadrettet er der aftalt en årlig bevilling på 6,0 mio. kr.
SFI Campbell indgår i et internationalt samarbejde og skal udarbejde og facilitere udarbej-

delsen af systematiske forskningsoversigter, der samler danske og udenlandske forskningsresul-
tater om effekter af indsatser inden for SFI's arbejdsområder. SFI Campbell skal bl.a. udarbejde
generelle forskningsoversigter, der samler danske og udenlandske forskningsresultater om effek-
terne af den samlede indsats i boligområder med mange sociale problemer. Herunder effekterne
af sociale, bolig-, uddannelses-, beskæftigelses- og integrationsmæssige indsatser. Resultaterne
skal gøres tilgængelige for politikere på alle niveauer.

SFI Campbell kan facilitere udarbejdelsen af systematiske forskningsoversigter inden for et
bredere felt - eksempelvis uddannelsesindsatser og indsatser rettet mod kriminalitetsbekæmpelse.

SFI Campbell skal arbejde aktivt for at formidle resultater til beslutningstagere og praktiker
på alle niveauer - og således yde et bidrag til, at den forskningsmæssige viden kan omsættes til
praktisk handling.

SFI's bestyrelse har det overordnede ansvar for SFI Campbell.
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30. Opdatering af ældredatabasen
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 3,0 mio. kr. i 2007 til opdatering af

SFI's ældredatabase. Ældredatabasen blev oprettet i 1997, og den blev første gang opdateret i
2002. Med opdateringen vil der blive etableret et paneldatasæt, som gør det muligt at følge ældres
forhold over tid, og dermed give et godt billede af den hidtidige udvikling i deres velbefindende,
levevilkår mv. På dette grundlag vil det også være muligt at give kvalificerede vurderinger af,
hvordan ældres forhold vil ændre sig fremover.

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal
Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november
2011 er kontoen forhøjet med 3,0 mio. kr. i 2012 til at sikre en ny indsamling af data til SFI's
Ældredatabase i 2012.

40. Børneforløbsundersøgelsen
Der blev som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 afsat 5,5 mio. kr. i 2009 til en fort-

sættelse af børneforløbsundersøgelsen. I forbindelse med udmøntningen af satspuljeaftalen for
2007 blev der afsat 1,5 mio. kr. til samme formål i 2010. Bevillingen er på finansloven for 2008
blevet overført fra underkonto 10. Almindelig virksomhed.

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er afsat 2,3 mio.
kr. i 2009 og 1,4 mio. kr. i 2010 til følgende 3 supplerende undersøgelser til børneforløbsunder-
søgelsen: 1) en udvidelse af undersøgelsen for så vidt angår etniske børn, 2) en belysning af ri-
sikoadfærd hos børn født af mødre med dansk statsborgerskab, og 3) en undersøgelse af børn
med handicap, med henblik på at forbedre mulighederne for børn med handicap generelt.

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal
Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november
2011 er kontoen forhøjet med 9,0 mio. kr. i 2012 til fortsættelse af SFI's børneforløbsundersø-
gelse.

| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 0,5 mio. kr. i 2014 til klar-
| gørelse og registrering af data fra den 6. dataindsamling i børneforløbsundersøgelsen, jf. Aftale
| mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti
| om udmøntning af satspuljen for 2014.

50. Konkurrenceudsat bevilling
Som et led i den daværende VK-regerings beslutning om et nyt danmarkskort på universitets-

og forskningsområdet skal en del af SFI's forskningsrelaterede basisbevilling udsættes for kon-
kurrence. Den konkurrenceudsatte bevilling udgør 10 pct. på årsbasis af bevillingen på under-
konto 10 almindelig virksomhed fratrukket den ikke forskningsrelaterede del af bevillingen og
en forøgelse af driftsrammen på 4,7 mio. kr. i 2010 og 4,6 mio. kr. 2011 og 2012.

Ordningen er ophørt med virkning fra 2012.

90. Indtægtsdækket virksomhed
SFI's dataindsamlingsopgaver udføres som indtægtsdækket virksomhed. SFI's dataindsam-

lingsopgaver, udført i overensstemmelse med vedtægtens § 3, består i teknisk og videnskabelig
bistand til undersøgelser, som foretages af statslige eller kommunale institutioner, organisationer
eller enkeltpersoner, og hvor opdragsgiverne selv har ansvaret for rapportering og konklusioner.
SFI's udgifter, inkl. dækningsbidrag, dækkes fuldt ud af opdragsgiverne. Endvidere udfører SFI
forskningsbaserede undersøgelser, som er rekvireret af statslige eller kommunale institutioner,
hvor SFI har ansvaret for rapportering og konklusioner, og hvor alle udgifter, inkl. dækningsbi-
drag, ligeledes betales af rekvirenten. De forventede indtægter ved dataindsamlingopgaverne og
de rekvirerede forskningsbaserede undersøgelser samt de forventede udgifter i forbindelse med
disse, herunder udgifter der er finansieret af dækningsbidraget, er opført på kontoen.
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95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed
Der udføres tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed efter de generelle regler herom. Den

tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed finansieres, udover SFI's andel, af tilskud fra statslige
forskningsråd o.l. (Forskningsrådet for Samfund og Erhverv og Helsefonden m.fl.).

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

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 3,6 3,7 3,8 3,9 3,8 3,7 3,6

30. Center for Selvmordsforskning
Udgift ................................................... 3,6 3,7 3,8 3,9 3,8 3,7 3,6
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 3,6 3,7 3,8 3,9 3,8 3,7 3,6

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.
Yderligere oplysninger om centret kan findes på www.selvmordsforskning.dk.

15.13.04. Center for frivilligt socialt arbejde (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 6,9 10,8 9,5 9,5 6,9 6,9 6,8

10. Center for frivilligt socialt arbej-
 de

Udgift ................................................... 6,9 6,9 7,1 7,1 6,9 6,9 6,8
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 6,9 6,9 7,1 7,1 6,9 6,9 6,8

30. Udmøntning af delinitiativer i
 National civilsamfundsstrategi

Udgift ................................................... - 3,9 2,4 2,4 - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - 3,9 2,4 2,4 - - -

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 arbejde i
Danmark. Centret skal arbejde for en selvstændig og mangfoldig frivillig sektor, som bidrager til
udviklingen af velfærdssamfundet i samspil med andre sektorer i civilsamfundet, offentlige
myndigheder og private virksomheder. CFSA udfører disse opgaver gennem udvikling af meto-
der, organisations- og samarbejdsformer, som formidles via rådgivning, konsulentbistand, kurser
og temadage, publikationer og konferencer.

Centret, der drives med midler fra satspuljen, er permanentgjort fra og med 1995. Yderligere
oplysninger om Center for Frivilligt Socialt Arbejde kan findes på hjemmesiden www.frivillig-
hed.dk.
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Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2013

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 2,8
I alt .................................................................................................................................. 2,8

10. Center for frivilligt socialt arbejde
Der henvises til kontoens indledende tekst.
Der er fra § 15.13.31. Tilbud om forløb med frivilligt arbejde som led i ungdomsuddannelser

overført 4,2 mio. kr. i 2009 og 3,0 mio. kr. i hvert af de følgende år til kontoen til brug for eta-
blering og drift af et landssekretariat. Landssekretariatet skal varetage den overordnede koordi-
nering af et landsdækkende initiativ, hvor alle på ungdomsuddannelserne skal have et tilbud om
forløb med frivilligt arbejde, herunder 0,5 mio. kr. til en jobportal for frivilligforløbene.

30. Udmøntning af delinitiativer i National civilsamfundsstrategi
Der er fra § 15.75.09. National civilsamfundsstrategi overført 2,4 mio. kr. i hvert af årene

2012 til 2014 som led i udmøntningen af tre delinitiativer under den nationale civilsamfunds-
strategi. Delinitiativerne er: 1. Målrettet kompetenceudvikling i frivillige organisationer, 2. Ud-
vikling af foreningsdatabase over frivillige foreninger og 3. Styrket netværk for kommunale fri-
villighedskonsulenter.

15.13.07. Frivilligrådet (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt 

 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Nettoudgiftsbevilling ................................... 4,2 3,1 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9

Indtægt ......................................................... 1,2 1,7 0,9 1,7 0,2 0,2 0,2
Udgift ........................................................... 5,3 4,7 4,2 4,9 3,1 3,1 3,1

Årets resultat ............................................... 0,1 0,1 -0,4  -0,3 - - -

10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 4,4 3,1 3,4 3,4 3,1 3,1 3,1
Indtægt .................................................. 0,3 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2

97. Andre tilskudsfinansierede akti-
 viteter

Udgift .................................................... 0,9 1,6 0,8 1,5 - - -
Indtægt .................................................. 0,9 1,6 0,8 1,5 - - -

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

15.13.07. 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 social-, børne- og integrationsministeren og Folketinget
om den frivillige sektors rolle og indsats i forhold til sociale udfordringer. Rådet skal endvidere
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bidrage til den offentlige debat om den frivillige sektors rolle i udviklingen af velfærdssamfundet,
herunder sektorens samspil med den offentlige sektor og erhvervslivet.

Social-, børne- og integrationsministeren udpeger Rådets medlemmer, heriblandt Rådets for-
mand. Rådsmedlemmerne udpeges på baggrund af den indsigt og interesse de har i, hvordan den
frivillige sektor kan udvikles og integreres i den velfærdspolitiske opgaveløsning. Rådet består
af 12 medlemmer inkl. formanden. Rådet betjenes af et selvstændigt sekretariat.

Kontoen finansierer Rådets aktiviteter, sekretariat, honorering af formanden, vederlag for
deltagelse i Rådets møder samt godtgørelse af medlemmernes udgifter til befordring mv. i for-
bindelse med rådets møder.

Yderligere oplysninger om Frivilligrådet kan findes på hjemmesiden www.frivilligraadet.dk.
Rådet er uafhængigt og har ingen resultatkontrakt med Social-, Børne- og Integrationsmini-

steriet. Rådets formål fremgår af vedtægterne.
Til finansiering af Rådet er der fra 2005 overført 2,3 mio. kr. fra § 15.13.15. Frivilligt Socialt

Arbejde. Herudover er der overført 0,7 mio. kr. fra § 15.13.04. Center for Frivilligt Socialt Ar-
bejde, som er satspuljefinansieret.

5. Opgaver og mål

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

7. Specifikation af indtægter

R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Indtægter i alt .............................................. 1,2 1,7 0,9 1,7 0,2 0,2 0,2

3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... 0,9 1,6 0,8 1,5 - - -
6. Øvrige indtægter .................................... 0,3 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2

Opgaver Mål

Rådgivningsfunktion Rådet rådgiver social-, børne- og integrationsministeren og
Folketinget om den frivillige sektors rolle og indsats i for-
hold til sociale udfordringer. Rådet skal endvidere bidrage
til den offentlige debat om den frivillige sektors rolle i ud-
viklingen af velfærdssamfundet, herunder sektorens samspil
med den offentlige sektor og erhvervslivet.

Støtte- og udviklingsfunktion Rådet skal sætte fokus på udviklingen af frivillighed i for-
hold til de velfærdspolitiske områder, herunder på vilkårene
for den frivillige sociale sektor.

Mio. kr.
R

2011
R

2012
B

2013
F

2014
BO1
2015

BO2
2016

BO3
2017

Udgift i alt ................................................ 5,5 4,8 4,2 4,9 3,1 3,1 3,1

0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse
og administration ................................ 0,8 0,8 0,8 0,9 0,7 0,7 0,7

1. Rådgivningsfunktion ........................... 1,3 2,4 1,8 2,4 1,6 1,6 1,6
2. Støtte- og udviklingsfunktion............. 3,4 1,6 1,6 1,6 0,8 0,8 0,8



§ 15.13.07. 63

8. Personale

 R R B F BO1 BO2 BO3
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Personale i alt (årsværk) ............................ 8 7 6  7 4 4 4
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 3,5 3,2 3,1  3,7 2,3 2,3 2,3
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) .... 0,3 1,1 0,8  1,2 - - -

Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 3,2 2,1 2,3  2,5 2,3 2,3 2,3

9. Finansieringsoversigt

R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Reguleret egenkapital ................................. - - 0,1 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 0,1 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 0,2 - - - -

Langfristet gæld primo ............................... 0,1 0,0 - - - - -
+ anskaffelser .............................................. - - - - - - -
- afskrivninger ............................................. 0,0 0,0 - - - - -
Samlet gæld ultimo ..................................... 0,0 - - - - - -

Låneramme .................................................. - - 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - - - - - -

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

10. Almindelig virksomhed
Underkontoen dækker udgifter til Rådets almindelige virksomhed, herunder sekretariatets

drift, afholdelse af årsmøde og konferencer samt tryk og distribution af Rådets publikationer.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
Frivilligrådet udfører andre tilskudsfinansierede aktiviteter efter de gældende regler herom.

Institutionen kan modtage midler fra puljer, fonde mv. til finansiering af aktiviteter i forlængelse
af den almindelige virksomhed.

15.13.08. Strategisk forskningsprogram for velfærdsforskning (tekstanm. 111) (Re-
servationsbev.)

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: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017

Udgiftsbevilling ........................................... 0,3 0,3 - - - - -

10. Strategisk forskningsprogram for
 velfærdsforskning

Udgift ................................................... 0,3 0,3 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 0,3 0,3 - - - - -

Kontoen blev oprettet på FL04, idet det i forlængelse af aftalen om finansloven blev besluttet
at afsætte 25,0 mio. kr. årligt i 2004 til 2007 til iværksættelse og gennemførelse af anvendelses-
og effektorienteret velfærdsforskning på socialområdet, beskæftigelsesområdet, undervisnings-
området og integrationsområdet, herunder til finansiering af forskningsinitiativer i forlængelse af
kommuneaftalerne for 2004.

Der er i 2005 i et samarbejde mellem socialministeren, beskæftigelsesministeren, ministeren
for flygtninge, indvandrere og integration, undervisningsministeren, ministeren for videnskab,
teknologi og udvikling og finansministeren og efter medvirken af Det Strategiske Forskningsråd
truffet beslutning om anvendelsen af 69,5 mio. kr. til projekter på de fire områder samt om en
formidlingsindsats på indtil 2,0 mio. kr., i alt ca. 71,5 mio. kr. For at de nødvendige midler kunne
være til rådighed, blev bevillingen ved akt. 128 af 1. juni 2005 fremrykket fra 2007 til 2005 (21,2
mio. kr.) og til 2006 (4,3 mio. kr.). Af bevillingen i 2005 blev 19,0 mio. kr. overført til Be-
skæftigelsesministeriet, 16,5 mio. kr. til Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration
og 7,1 mio. kr. til Undervisningsministeriet. Der er igangsat et fornyet udbud af forskningsopga-
ver, hvor de resterende midler fordeles.

Videreførselsoversigt: 

 Beholdning
Mio. kr. primo 2013

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 9,8

I alt .................................................................................................................................. 9,8

10. Strategisk forskningsprogram for velfærdsforskning
Der henvises til kontoens indledende beskrivelse.

For de udisponerede midler igangsættes et projekt om resultatdokumentation i DUBU (Digitali-
sering - udsatte børn og unge) og et projekt om forebyggelseskommuner.

15.13.11. Omstillingsinitiativer mv. (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

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: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017

Udgiftsbevilling ........................................... 1,8 23,2 15,9 20,1 18,0 18,0 18,0
Indtægtsbevilling ......................................... - - - 2,2 - - -

10. Omstillingsinitiativer mv.
Udgift ................................................... 1,8 23,2 15,9 15,9 16,0 16,0 16,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,0 0,2 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 1,4 22,6 15,4 15,4 15,5 15,5 15,5

30. Forsøg og udviklingsaktiviteter
mv. på dagtilbudsområdet
Udgift ................................................... - - - 4,2 2,0 2,0 2,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - 2,2 - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - - 2,0 2,0 2,0 2,0
Indtægt ................................................ - - - 2,2 - - -
35. Forbrug af videreførsel ................. - - - 2,2 - - -

Videreførselsoversigt: 

 Beholdning
Mio. kr. primo 2013

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 16,7

I alt .................................................................................................................................. 16,7

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.

| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 0,1 mio. kr. årligt fra 2014
| og frem, idet en del af § 20.89.01.19. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med dagtilbud med
| tilsagnsordning overføres fra Undervisningsministeriet til Social-, Børne- og Integrationsministe-
| riet som følge af kongelig resolution af 9. august 2013.

BV 2.10.5 Der kan af kontoen afholdes udgifter i forbindelse med ansættelse af
 projektmedarbejdere efter forudgående forelæggelse for Finansministe-
 riet.
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. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af be-
villing til § 15.11.01. Departementet.
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| 30. Forsøg og udviklingsaktiviteter mv. på dagtilbudsområdet
| Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 2,0 mio. kr. årligt fra 2014
| og frem, idet en del af § 20.89.01.11. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med tværgående og
| internationale aktiviteter med tilsagnsordning overføres fra Undervisningsministeriet til Social-,
| Børne- og Integrationsministeriet som følge af kongelig resolution af 9. august 2013. Ydermere
| overføres 2,2 mio. kr. i 2014 i forhøjet udgiftsloft fra § 20.89.01.19. Forsøg og udvikling mv. i
| forbindelse med dagtilbud med tilsagnsordning til kontoen.
| Bevillingen anvendes bl.a. til finansiering af tilskud til tværgående og internationale forsøgs-
| og udviklingsprojekter mv. på dagtilbudsområdet.

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

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 52,9 53,8 52,6 50,9 50,9 50,9 50,9

10. Frivilligt socialt arbejde
Udgift ................................................... 52,9 53,8 52,6 50,9 50,9 50,9 50,9
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 1,5 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 51,4 52,2 51,0 49,3 49,3 49,3 49,3

Videreførselsoversigt: 

 Beholdning
Mio. kr. primo 2013

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 11,8

I alt .................................................................................................................................. 11,8

10. Frivilligt socialt arbejde
Der ydes støtte til det frivillige sociale arbejde, som udføres med henblik på at forebygge og

afhjælpe problemer for socialt udsatte mennesker. Tilskuddet fordeles efter ansøgning til organi-
sationer, foreninger og andre initiativer, der styrker den frivillige indsats, f.eks. lokale frivillig-
hedsformidlinger. Den økonomiske støtte gives hovedsageligt til driftsudgifter.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud 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. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
ling til § 15.11.01. Departementet.
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15.13.20. Indsats for og forebyggelse af børn og unges sociale problemer (tekstanm.
111) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017

Udgiftsbevilling ........................................... 1,6 - - - - - -

10. Udvikling af metoder til tidlig
indsats for udsatte børn og unge
Udgift ................................................... 0,4 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 0,4 - - - - - -

20. Forebyggelse af unges sociale
 problemer

Udgift ................................................... 1,2 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

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

10. Udvikling af metoder til tidlig indsats for udsatte børn og unge
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev 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 børn 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.

20. Forebyggelse af unges sociale problemer
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev afsat 10,0 mio. kr. med følgende formål:

Forskningsprojekt, som kan give mere viden om unge, deres sociale problemer og redskaber til
forebyggelse med henblik på at opnå et bedre grundlag for at forebygge unges sociale problemer.
Projektet er igangsat i 2008 og afsluttes i 2011. De resterende midler er alle reserveret til projektet
og formidling heraf.

Gennemførelse af aktiviteter, der dels styrker dialogen med unge selv om deres problemer
og behov, og dels sikrer, at unge får ordentlig information om, hvor og hvordan de kan få hjælp.
Denne del af projektet er afsluttet.

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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15.13.21. Hjerneskadeklubber for arbejdsrehabilitering (tekstanm. 111) (Reserva-
tionsbev.)

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 18,3 14,9 16,0 - - - -

10. Hjerneskadeklubber for arbejds-
 rehabilitering

Udgift ................................................... 18,3 14,9 16,0 - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,5 0,4 0,5 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 17,8 14,5 15,5 - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2013

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 5,2

I alt .................................................................................................................................. 5,2

10. Hjerneskadeklubber for arbejdsrehabilitering
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2010 er der afsat 15,0 mio. kr. årligt fra 2010 til

2013 til en styrket indsats for at forbedre mennesker med hjerneskades muligheder for at bevare
tilknytningen til arbejdsmarkedet. Formålet er at udvikle arbejdsrehabiliteringsklubber med fokus
på sociale mestringsevne, hverdagsliv og arbejdsmarkedet via individuelle aktiviteter, gruppetil-
bud, træningsindsatser mv. for personer med erhvervet hjerneskade.

15.13.22. Mere viden om mennesker med handicap (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud 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. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
ling til § 15.11.01. Departementet.

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: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017

Udgiftsbevilling ........................................... 0,2 3,5 5,1 7,5 - - -
Indtægtsbevilling ......................................... - - - 3,6 - - -

10. Mere viden om mennesker med
 handicap

Udgift ................................................... 0,2 0,4 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,2 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - 0,4 - - - - -

20. Levevilkårsundersøgelse
Udgift ................................................... - 2,8 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - 0,1 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - 2,7 - - - - -

30. Ny forskning om ADHD
Udgift ................................................... - 0,1 3,1 3,6 - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - 0,1 0,1 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - 3,0 3,6 - - -
Indtægt ................................................ - - - 3,6 - - -
35. Forbrug af videreførsel ................. - - - 3,6 - - -

40. Socialhistorisk projekt
Udgift ................................................... - 0,1 2,0 3,9 - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - 0,1 0,1 0,1 - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - 0,1 1,9 3,8 - - -

50. Viden om etniske minoriteter og
 handicap

Udgift ................................................... - 0,0 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - 0,0 - - - - -

Videreførselsoversigt: 

 Beholdning
Mio. kr. primo 2013

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 13,1

I alt .................................................................................................................................. 13,1

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. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
ling til § 15.11.01. Departementet.



70 § 15.13.22.10.

10. Mere viden om mennesker med handicap
Kontoen er oprettet som et led i Aftale om udmøntningen af satspuljen for 2011 af oktober

2010 med 6,0 mio. kr. til at udvikle viden specifikt inden for handicapområdet og med henblik
på gennem en forskningsoversigt at identificere videnshuller og prioritere forskningsområder til
brug for et antal Ph.d-stillinger inden for handicapområdet. Initiativet skal bidrag til at øge ind-
dragelse af handicapaspektet i relevant forskning

20. Levevilkårsundersøgelse
Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal

Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af november
2011 er kontoen forhøjet med 4,0 mio. kr. i 2012 til gennemførelse af en levevilkårsundersøgelse,
som skal tilvejebringe viden om levevilkårene bredt for mennesker med handicap.

30. Ny forskning om ADHD
Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal

Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011
er kontoen forhøjet med 3,0 mio. kr. i 2012 og 3,0 mio. kr. i 2013 til forskning, der skal skabe
ny viden om ADHD-problematikker, f.eks. om årsager til ADHD, betydningen af særlige forhold
som opvækstbetingelser eller kost, eller viden om effekten af konkrete indsatser/behandlingstil-
bud. Forslaget har sammenhæng med ADHD-satsningen. § 15.13.23.60. Styrket indsats for børn,
unge og voksne med ADHD.

40. Socialhistorisk projekt
Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal

Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af november
2011 er kontoen forhøjet med 2,0 mio. kr. i 2012, 2,0 mio. kr. i 2013 og 3,7 mio. kr. i 2014 til
gennemførelse af et socialhistorisk projekt, der skal sikre, at viden og erfaringer om indsatsen
over for målgruppen fra efterkrigstiden og frem til bistandsloven fra 1976 og særforsorgens ud-
lægning i 1980 bevares, dokumenteres og formidles.

50. Viden om etniske minoriteter og handicap
Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal

Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011
er kontoen forhøjet med 1,8 mio. kr. i 2012 til at tilvejebringe viden om etniske minoriteter og
handicap.

15.13.23. Rammebeløb til handicappede mv. (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud 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. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
ling til § 15.11.01. Departementet.
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Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 30,3 11,5 13,7 4,4 3,9 3,4 3,5

10. Rammebeløb til handicappede
 mv.

Udgift ................................................... 6,4 -0,8 8,7 - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,2 0,1 0,4 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 6,1 -0,9 8,3 - - - -

11. Anbragte børn med funktions-
 nedsættelse

Udgift ................................................... - 1,0 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - 0,0 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

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

20. Rehabiliterings- og genoptræ-
ningstilbud for børn og voksne

 med hjerneskade
Udgift ................................................... 0,1 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

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

21. Formidling og evaluering vedr
ledsagelse til 12-15-årige med

 nedsat funktionsevne
Udgift ................................................... - 0,5 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - 0,0 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - 0,4 - - - - -

22. Lovforslag om kriminalpræven-
tive sociale indsatser
Udgift ................................................... - - 3,5 3,4 3,4 3,4 3,5
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - 3,4 3,3 3,3 3,3 3,4

40. Kvalificering af indsatsen for fa-
milier med handicappede børn
Udgift ................................................... 4,3 3,7 - 1,0 0,5 - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,1 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 4,2 3,7 - 1,0 0,5 - -

50. Kvalitets- og vidensudvikling på
 handicapområdet

Udgift ................................................... 5,9 3,6 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 5,9 3,6 - - - - -

60. Styrket indsats for børn, unge og
voksne med ADHD mv.
Udgift ................................................... 8,2 8,1 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,2 0,2 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 7,9 7,8 - - - - -
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70. Effektmåling af lovforslaget om
frit valg af hjælpemidler og bo-

 ligindretning
Udgift ................................................... -0,2 - 1,5 - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... -0,2 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - 1,5 - - - -

80. Forsøgsordning med delebiler
for borgere med handicap
Udgift ................................................... 5,7 -4,6 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,2 0,1 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 5,6 -4,7 - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2013

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 66,8

I alt .................................................................................................................................. 66,8

10. Rammebeløb til handicappede mv.
Som led i udmøntningen af satspuljen for 1996 og ved efterfølgende udmøntninger af sat-

spuljen for 1997-2009 er der blevet afsat rammebeløb til forsøgs- og udviklingsprojekter for
handicappede mv.

Midlerne kan endvidere bruges til at igangsætte særlige initiativer over for handicappede, til
afholdelse af konferencer, udarbejdelse af oplysningsmaterialer, formidling mv. De kan desuden
anvendes til centralt initierede undersøgelser, evalueringer, udredninger, metodeudvikling og
kvalitetssikring mv.

Der blev afsat 13,0 mio. kr. som permanent bevilling fra 2004 bl.a. til videreførelse af Projekt
Socialtolkning.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 4,0 mio. kr. i 2007, 4,0 mio. kr. i 2008
og 5,0 mio. kr. i 2009 til alternative hjælpeordninger for mennesker med handicap. Der er desuden
afsat 0,3 mio. kr. i 2007 til foreningen Øjne på Stilke til oplysning og information til unge ud-
viklingshæmmede om seksualitet mm.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 omdisponeres i alt 1,5 mio. kr. fra ikke for-
brugte midler på kontoen til § 15.75.72. Det Fælles Ansvar II.

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 8,3 mio.
kr. i 2008, 3,8 mio. kr. i 2009, 3,8 mio. kr. i 2010 og 3,8 mio. kr. i 2011 til udvikling, etablering,
lancering og drift af en tolkeportal. Der er desuden afsat 4,0 mio. kr. i 2009, 4,0 mio. kr. i 2010
og 4,0 mio. kr. i 2011 til forsøg med udvikling og afprøvning af fjerntolkning til mennesker med
hørehandicap. Der er desuden afsat 2,0 mio. kr. i 2009 og 2,0 mio. kr. i 2010 til forsøg med
udvidet ledsageordning til unge samt 2,5 mio. kr. i 2008 til alternative hjælpeordninger for
mennesker med handicap.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2008 er de afsatte midler fra satspuljeaftalen i 2007
til alternative hjælpeordninger flyttet til brug i 2009, 2010 og 2011.

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er afsat 2,0 mio.
kr. i 2009 til at fremme handicappede borgeres kendskab til og udøvelse af egne rettigheder ved
at sætte fokus på FN-konventionen om rettigheder for personer med handicap.

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er afsat 2,0 mio.
kr. i 2009 til en undersøgelse af synshandicappedes muligheder for samfundsdeltagelse.
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Der er fra § 15.11.79.10. Budgetgaranti og § 15.11.79.20. Det kommunale lov- og cirkulære
program flyttet i alt 38,1 mio. kr. i 2010 og frem. Midlerne afsættes til den fælles tolkeløsning.
Herunder er flyttet 0,2 mio. kr. i 2010 og 2011 fra § 15.11.25. De Sociale Nævn. Midlerne var
afsat i forbindelse med udmøntningen af satspuljen for 2008 i forbindelse med lovforslag om
tolkning ved sociale aktiviteter for mennesker med hørehandicap.

Der flyttes 40,3 mio. kr. i 2010 og frem til § 15.13.25. Den Fælles Tolkeløsning.
I forbindelse med FFL11 er der fra § 15.13.23.10. Rammebeløb til handicappede 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
til § 15.13.25.30. Forsøgsprojekter på tolkeområdet.

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal
Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntningen af satspuljen for 2013 af oktober 2012
er kontoen nedsat med 4,8 mio. kr. årligt fra 2013 og frem, idet midlerne omprioriteres til ud-
møntning i satspuljeaftalen for 2013.

| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene reduceret med 8,7 mio. kr. i 2014 og årene
| frem, idet disse midler tidligere er flyttet permanent til § 15.13.25. Den Fælles Tolkeløsning.

11. Anbragte børn med funktionsnedsættelse
Kontoen er oprettet som et led i Aftale om udmøntningen af satspuljen for 2011 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 regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal
Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntningen af satspuljen for 2013 af oktober 2012
er kontoen nedsat med 1,0 mio. kr. i hvert af årene 2013 og 2014, idet midlerne omprioriteres
til udmøntning i satspuljeaftalen for 2013.

20. Rehabiliterings- og genoptræningstilbud for børn og voksne med hjerneskade
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2002 er der afsat 8,0 mio. kr. i 2002, 14,0 mio.

kr. i 2003, 12,0 mio. kr. i 2004 og 16,0 mio. kr. i 2005 til rehabiliterings- og genoptræningstilbud
for børn og voksne med hjerneskade.

Midlerne skal anvendes til en intensivering af indsatsen med henblik på at sikre, at viften af
gode rehabiliteringstilbud bliver tilgængelig for både børn og voksne med erhvervede hjerneska-
der alle steder i landet samt til at få dokumenteret omfanget af behovet for rehabiliteringstilbud
til børn med medfødt hjerneskade og virkningen af de metoder, der anvendes i indsatsen over for
denne gruppe.

21. Formidling og evaluering vedr ledsagelse til 12-15-årige med nedsat funktionsevne
Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal

Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011
er kontoen forhøjet med 1,4 mio. kr. i 2012 til formidling af og opfølgning på ledsageordningen
for unge mellem 12 og 15 år med funktionsnedsættelse.

22. Lovforslag om kriminalpræventive sociale indsatser
Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal

Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntningen af satspuljen for 2013 af oktober 2012
er kontoen forhøjet med 3,5 mio. kr. årligt fra 2013 og frem til særlige sociale indsatser i for-
bindelse med foranstaltninger efter straffeloven over for personer med nedsat psykisk funktions-
evne. Formålet er at skabe klare regler i det sociale system om indgrebsmuligheder over for be-
boere, 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 hensigtsmæssigt udmøntning af dommen eller kendelsen.
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40. Kvalificering af indsatsen for familier med handicappede børn
Kontoen er oprettet med 9,7 mio. kr. på FL05, idet der som led i udmøntningen af satspuljen

for 2005 blev afsat 9,7 mio. kr. i 2005, 5,7 mio. kr. i 2006 og 5,0 mio. kr. i 2007 og 5,0 mio.
kr. i 2008 til oprettelse af en pulje, der kan anvendes til støtte for indsatsen for familier med
handicappede børn. Puljen skal bl.a. støtte udviklingsinitiativer, der kan sikre en bedre koordi-
nation af den kommunale indsats, fremme information og vejledning til forældre og styrke dia-
logen mellem familierne og kommunerne.

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 5,9 mio.
kr. i 2008, 7,3 mio. kr. i 2009, 5,1 mio. kr. i 2010 og 3,0 mio. kr. i 2011 til kvalificering af
træningsindsatsen for børn med svære handicap. Midlerne skal anvendes til initiativer, der kan
udvikle og forbedre træningsindsatsen og til dokumentation og evaluering af træningsmetoder og
effektmåling af den samlede indsats.

| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2014 og 0,5
| mio. kr. i 2015 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 regeringen, Venstre, Dansk
| Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for
| 2014.

50. Kvalitets- og vidensudvikling på handicapområdet
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 5,0 mio. kr. i 2007, 10,8 mio. kr. i

2008, 15,3 mio. kr. i 2009 og 17,0 mio. kr. i 2010 til kvalitets- og vidensudvikling på handicap-
området med henblik på at øge mulighederne for ligestilling for personer med handicap. Midlerne
skal anvendes til initiativer, der kan afdække, hvilke barrierer der er på handicapområdet, og
hvilke muligheder der eksisterer for at fremme kvalitet i handicapindsatsen via forskning, meto-
deudvikling og formidling. Dette kan ske i form af f.eks. støtte til lokalt forankrede projekter, til
forsøgsordninger og ved indsamling og formidling af viden og metodeudvikling.

60. Styrket indsats for børn, unge og voksne med ADHD mv.
Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er afsat 2,0 mio.

kr. i 2009, 8,0 mio. kr. i 2010, 8,0 mio. kr. i 2011 og 8,0 mio. kr. i 2012 til en forbedring af
kommunernes indsats over for børn, unge og voksne med ADHD mv. Midlerne skal anvendes til
initiativer, der afdækker nuværende tilbud, sikrer national opsamling af viden via bl.a. forskning,
udvikler metoder og vidensformidling. Initiativerne skal munde ud i en national handlingsplan
for målgruppen.

70. Effektmåling af lovforslaget om frit valg af hjælpemidler og boligindretning
Der er afsat 1,5 mio. kr. i 2013 til effektmåling af lovforslaget om frit valg af hjælpemidler

og boligindretning. Borgeren sikres ret til frit valg med hensyn til leverandør af alle typer af
hjælpemidler, samt mulighed for mod en eventuel merbetaling at vælge en anden håndværker end
den, som kommunen har valgt til at udføre den bevilgede boligindretning.

80. Forsøgsordning med delebiler for borgere med handicap
Der er afsat 5,0 mio. kr. årligt i årene 2010, 2011 og 2012 som led i Aftale mellem den da-

værende VK-regering og Dansk Folkeparti om finanslov for 2010 af november 2009 til en for-
søgsordning med delebiler for borgere med handicap. Delebilerne kan f.eks. stilles til rådighed
for forældre med børn med handicap på institution eller til borgere med handicap, som ikke har
et kørselsbehov, der berettiger til støtte til en handicapbil. Forsøgsordningen evalueres i 2012.
Midlerne er afsat på § 15.11.79.20. Det kommunale lov- og cirkulæreprogram i 2009.
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15.13.24. Udviklingsarbejde på handicapområdet - Nye og nemmere veje (tekstanm.
111) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017

Udgiftsbevilling ........................................... 0,8 0,9 - - - - -

10. Nye og nemmere veje
Udgift ................................................... 0,8 0,9 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 0,8 0,9 - - - - -

Videreførselsoversigt: 

 Beholdning
Mio. kr. primo 2013

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 1,0

I alt .................................................................................................................................. 1,0

10. Nye og nemmere veje
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 21,0 mio. kr. i 2006, 6,0 mio. kr. i

2007 og 2008 og 1,3 mio. kr. i 2009 til at skabe nye og nemmere veje for handicappede i forhold
til mødet med det offentlige. Formålet med de forskellige projekter er at gøre det lettere at leve
med et handicap ved at sætte fokus på mødet med den offentlige forvaltning. Udmøntningen af
midlerne skal medvirke til, at både børn og voksne i højere grad får indflydelse på, hvordan deres
behov tilgodeses og sikres reelle valgmuligheder. Samtidig skal projektet medvirke til at kort-
lægge behov og barrierer inden for uddannelsesområdet. Inden for formålet har været igangsat
en række centralt styrede projekter, der bl.a. skal medvirke til at sikre større brugerindflydelse
og gøre sektoransvarsbegrebet mere aktivt og brugbart for kommunerne. Midlerne administreres
af Social-, Børne- og Integrationsministeriet, ligesom der har været overført midler til Undervis-
nings- og Transportministeriet til centralt initierede undersøgelser mv. inden for transport og ud-
dannelsesområdet for mennesker med handicap.

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

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
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Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 31,7 62,3 43,0 43,4 43,4 43,4 43,4

10. Udgifter til afholdelse af tolk-
 ning

Udgift ................................................... 23,8 48,9 39,0 39,3 39,3 39,3 39,3
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 23,8 48,9 39,0 39,3 39,3 39,3 39,3

20. Tilskud til driften af Den Natio-
 nale Tolkemyndighed

Udgift ................................................... 2,1 3,9 4,0 4,1 4,1 4,1 4,1
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 2,1 3,9 4,0 4,1 4,1 4,1 4,1

30. Forsøgsprojekter på tolkeområ-
 det

Udgift ................................................... 5,8 9,5 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,2 0,2 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 5,6 9,3 - - - - -

Videreførselsoversigt: 

 Beholdning
Mio. kr. primo 2013

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 21,3

I alt .................................................................................................................................. 21,3

10. Udgifter til afholdelse af tolkning
Som led i satspuljeaftalen for 2009 er det besluttet, at midlerne skal bruges til etablering af

en fælles tolkeløsning, som skal dække områder, der til og med 2009 dækkes af Det Sociale
Tolkeprojekt. Der er flyttet 40,3 mio. kr. i 2010 og frem fra § 15.13.23.10. Rammebeløb til
handicappede.

Midlerne er afsat som led i udmøntning af satspuljen for 2009. Her er der 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. Herunder er afsat
0,2 mio. kr. i 2010 og 2011 fra § 15.11.25. De Sociale Nævn. Bevillingen var afsat som led i
udmøntningen af satspuljen i 2008 i forbindelse med lovforslag om tolkning ved sociale aktivi-
teter for mennesker med hørehandicap. Kontoen er i forbindelse med FL11 nedsat med 0,6 mio.
kr. i 2011 og 0,2 mio. kr. i 2012 og frem, idet midlerne er overført til § 15.11.21. Ankestyrelsen.
På FL11 er flyttet 3,8 mio. kr. fra 2011 og frem til § 15.13.25.20. Tilskud til driften af Den Na-
tionale Tolkemyndighed til at dække Statsforvaltningen Syddanmarks udgifter i forbindelse her-
med.

BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen på underkonto
30 til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projek-
terne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt
svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til
overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.
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20. Tilskud til driften af Den Nationale Tolkemyndighed
På FL11 er flyttet 3,8 mio. kr. fra 2011 og frem fra § 15.13.25.10. Udgifter til afholdelse af

tolkning til at dække Statsforvaltningen Syddanmarks udgifter i forbindelse hermed.

30. Forsøgsprojekter på tolkeområdet
I forbindelse med FL11 er der fra § 15.13.23.10. Rammebeløb til handicappede 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 hørehandi-
cap. Midlerne er satspuljefinansierede.

| 15.13.26. Helhed og sammenhæng på handicapområdet (tekstanm. 111) (Reserva-
| tionsbev.)
| Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene som led i udmøntningen af Aftale
| mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti
| om udmøntning af satspuljen for 2014. Der er i forbindelse med udmøntningsaftalen 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. Af bevillingen afsættes 75,0 mio.kr. i
| 2014-2107 på nærværende konto til initiativer på Social-, Børne, og Integrationsministeriets om-
| råde.

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... - - - 9,6 20,0 22,1 23,3

10. Flyt holdninger og gør op med
 fordomme

Udgift ................................................... - - - 0,5 1,0 - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - - 0,5 1,0 - -

20. Frivillig faglighed
Udgift ................................................... - - - 1,8 1,4 1,3 2,6
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - - - 0,1 - - 0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - - 1,7 1,4 1,3 2,5

30. Mestringskurser til mennesker
 med udviklingshæmning

Udgift ................................................... - - - 0,9 0,8 - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

| Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges
| eller suppleres| Beskrivelse

| BV 2.2.11| Tilskud 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. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
| ling til § 15.11.01. Departementet.
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  investeringstilskud ......................... - - - 0,9 0,8 - -

40. Task Force på handicapområdet
Udgift ................................................... - - - 0,6 2,8 2,8 2,8
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - - - - 0,1 0,1 0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - - 0,6 2,7 2,7 2,7

50. Måling af inklusion
Udgift ................................................... - - - - 0,8 - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

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

60. Mestringsstøtte til familier med
 handicappede børn

Udgift ................................................... - - - 3,0 10,5 13,5 13,5
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - - - 0,1 0,3 0,4 0,4
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - - 2,9 10,2 13,1 13,1

70. Pilotprojekt om indsatser i botil-
bud for udviklingshæmmede
Udgift ................................................... - - - 2,8 2,7 4,5 4,4
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - - - 0,1 0,1 0,1 0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - - 2,7 2,6 4,4 4,3

| 10. Flyt holdninger og gør op med fordomme
| Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 0,5 mio. kr. i 2014 og 1,0
| mio. kr. i 2015 til en langsigtet strategi for holdningsændringer på handicapområdet. Der ned-
| sættes en arbejdsgruppe, som skal udarbejde et oplæg til en flerårig strategi for holdningsæn-
| dringer i forhold til mennesker med handicap. Arbejdet skal ske under ledelse af Det Centrale
| Handicapråd, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det
| Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014.

| 20. Frivillig faglighed
| Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 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 handi-
| capområdet. Som led i indsatsen oprettes en ansøgningspulje til projekter, som skal styrke og
| kvalificere den frivillige indsats på handicapområdet ved at understøtte frivillige organisationer
| og kommunernes brug af frivillige og sikre bedre udnyttelse af de frivilliges særlige kompetencer.
| Der afsættes op til 1,0 mio. kr. til evaluering af initiativet, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre,
| Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen
| for 2014.

| 30. Mestringskurser til mennesker med udviklingshæmning
| Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 0,9 mio. kr. i 2014 og 0,8
| mio. kr. i 2015 til mestringskurser til mennesker med udviklingshæmning, som deltager i aktivi-
| tets- 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 velafprøvet koncept udviklet til unge på
| den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse. De tilpassede kurser vil blive afprøvet i et antal
| kommuner. Der gennemføres en erfaringsopsamling efter afprøvningen af mestringskurserne med
| henblik på en eventuel justering af undervisningsforløbene, inden de formidles nationalt, jf. Aftale
| mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti
| om udmøntning af satspuljen for 2014.
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| 40. Task Force på handicapområdet
| Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 0,6 mio. kr. i 2014 og 2,8
| mio. kr. årligt fra 2015 til 2017 til en taskforce, 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 taskforcens arbejde indsamles med henblik
| på en formidling heraf til alle landets kommuner, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk
| Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for
| 2014.

| 50. Måling af inklusion
| Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 0,8 mio. kr. i 2015 til at måle
| udviklingen på tre centrale områder inden for handicapområdet: Uddannelsesgrad, beskæftigel-
| sesgrad og medborgerskab. Målingerne vil blive foretaget af SFI, Det Nationale Forskningscenter
| For Velfærd, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det
| Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014.

| 60. Mestringsstøtte til familier med handicappede børn
| Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 3,0 mio. kr. i 2014, 10,5 mio.
| kr. i 2015 og 13,5 mio. kr. årligt i 2016 og 2017 til udvikling og udbredelse af familiestøttende
| indsatser. I samarbejde med interesseorganisationer og kommuner igangsættes fem delinitiativer:
| 1. Kortlægning af aktuel bedste viden om evidensbaserede familie- og forældreprogrammer, 2.
| Afprøvning af udvalgte evidensbaserede familie- og forældreprogrammer, 3. Styrket tidlig og
| forebyggende indsats målrettet familier med børn med handicap, 4. Udvikling og afprøvning af
| modeller for forældrekurser og netværk og 5. Pilotprojekt med særligt tilrettelagte forløb. Der
| afsættes i alt 3,4 mio. kr. til evaluering og analyse af initiativernes resultater og effekter, jf. Aftale
| mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti
| om udmøntning af satspuljen for 2014.

| 70. Pilotprojekt om indsatser i botilbud for udviklingshæmmede
| Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 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 evidensbarede
| metoder og indsatser, som understøtter voksne med udviklingshæmning, der bor på varige botil-
| bud eller tilsvarende boform, i deres rehabiliteringsproces. De udvalgte metoder afprøves og
| evalueres i et antal kommuner. Der afsættes 4,0 mio. kr. til en implementerings- og effektevalu-
| ering, som skal sikre, at indsatser og metoder implementeres som foreskrevet, og at deres effekt
| dokumenteres på borger- og medarbejderniveau, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk
| Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for
| 2014.

15.13.28. Frivilligt arbejde inden for det sociale felt (tekstanm. 111) (Reservations-
bev.)

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: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 38,9 40,0 43,8 42,4 39,7 29,3 29,3
Indtægtsbevilling ......................................... - - - 2,7 - - -

30. Uddannelse, kurser mv. for fri-
villige inden for det sociale felt
Udgift ................................................... 12,0 12,8 12,3 8,0 8,0 8,0 8,0
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,4 0,4 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 11,6 12,4 11,9 7,8 7,8 7,8 7,8

40. Udviklingsprojekter på det fri-
villige sociale område
Udgift ................................................... - -0,1 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

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

50. Udvikling af lokale frivilligcen-
 tre

Udgift ................................................... 0,2 0,0 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

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

60. Center for socialt entreprenør-
 skab

Udgift ................................................... 2,4 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 2,4 - - - - - -

70. Etablering af en frivillig gælds-
 rådgiver

Udgift ................................................... 4,4 8,2 10,3 10,3 10,3 - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,1 0,3 0,3 0,3 0,3 - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 4,3 7,9 10,0 10,0 10,0 - -

80. Frivilligt Forum Landsforenin-
gen for de frivillige sociale or-

 ganisationer
Udgift ................................................... 1,0 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

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

90. Pulje til etablering og grundfi-
nansiering af frivilligcentre
Udgift ................................................... 18,9 19,1 21,2 24,1 21,4 21,3 21,3
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 18,3 18,5 20,6 23,5 20,8 20,7 20,7
Indtægt ................................................ - - - 2,7 - - -
35. Forbrug af videreførsel ................. - - - 2,7 - - -

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. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
ling til § 15.11.01. Departementet.
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Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2013

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 18,1

I alt .................................................................................................................................. 18,1

30. Uddannelse, kurser mv. for frivillige inden for det sociale felt
Kontoen skal tilgodese en kursus- og uddannelsesindsats over for frivillige på det sociale

område. Puljen administreres af Center for Frivilligt Socialt Arbejde efter retningslinjer udstukket
af social-, børne- og integrationsministeren.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2004 er der afsat 9,0 mio. kr. i hvert af årene
2005-2007 til videreførelse af uddannelsespuljen.

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 11,0
mio. kr. i 2008, 11,0 mio. kr. i 2009, 11,0 mio. kr. i 2010 og 11 mio. kr. i 2011.

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal
Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011
er kontoen forhøjet med 12,0 mio. kr. i hvert af årene 2012 og 2013 til videreførelse af uddan-
nelsespuljen.

| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 8,0 mio. kr. årligt fra 2014
| til 2017 til videreførelse af uddannelsespuljen, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk
| Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for
| 2014.

40. Udviklingsprojekter på det frivillige sociale område
Kontoen er oprettet med 10,0 mio. kr. i 2002 og 15,0 mio. kr. i hvert af årene 2003 og 2004

samt 10,0 mio. kr. i 2005, som led i udmøntningen af satspuljen for 2002.
Kontoen skal tilgodese støtte til bl.a. følgende formål:
- opdyrkning af nye sociale indsatser, herunder også projekter, der ud over at have et socialt
sigte samtidig går på tværs af det sociale område og idræts-, kultur-, folkeoplysnings-,
sundheds- eller miljøområdet,
- målrettet arbejde for at styrke tilgangen af frivillige særligt blandt unge og blandt etniske
minoriteter,
- udvikling af nye organisationsformer,
- udvikling af kvaliteten af den frivillige sociale indsats,
- styrkelse af informations- og vejledningsindsats over for de frivillige sociale organisationer,
- etableringsomkostninger vedrørende en fælles forsikringsordning for frivillige sociale or-
ganisationer i forhold til arbejdsskadesikring og ulykkesforsikring af frivillige.
30,0 mio. kr. af puljens i alt 50,0 mio. kr. har været afsat til en ansøgningspulje til støtte af

organisationernes egne initiativer. De resterende 20,0 mio. kr. har været afsat til centralt udmeldte
temaer. Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 omdisponeres i alt 0,1 mio. kr. fra ufor-
brugte midler på kontoen til § 15.75.72. Det Fælles Ansvar II.

50. Udvikling af lokale frivilligcentre
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev der afsat 15,0 mio. kr. i 2005, 10,0 mio.

kr. i 2006-2007 og 14,0 mio. kr. i 2008 til etablering af en ansøgningsrunde til støtte for etablering
og udvikling af lokale frivilligcentre. 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.
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Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er afsat 12,5
mio. kr. i 2009 til en midlertidig finansiering af frivilligcentrene. Puljen til udviklingen af frivil-
ligcentrene, der udløber i 2008, blevet forlænget dermed med et år.

60. Center for socialt entreprenørskab
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er der afsat 3,0 mio. kr. i 2007, 3,1 mio. kr.

i 2008, 2,6 mio. kr. i 2009 og 2,2 mio. kr. i 2010 til etablering af Center for socialt entrepre-
nørskab - kompetenceudvikling af innovativt arbejde med socialt udsatte samt oprettelse af en
masteruddannelse med specialisering i social innovation og socialt entreprenørskab på Roskilde
Universitetscenter.

70. Etablering af en frivillig gældsrådgiver
Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 4,0 mio.

kr. i 2008, 4,0 mio. kr. i 2009, 4,0 mio. kr. til 2010 og 4,0 mio. kr. i 2011 til etablering af en
frivillig gældsrådgiver, der har til formål at yde økonomisk vejledning til primært udsatte borgere.

Opsparingen forventes at afstedkomme en forlængelse af ordningen med et år.
Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal

Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011
er kontoen forhøjet med 10,0 mio. kr. årligt i 2012-2015 med det formål at videreføre og udvide
den eksisterende ordning med frivillig gældsrådgivning.

På baggrund af erfaringerne med den eksisterende ordning udvides og udbredes frivillig
gældsrådgivning ved bl.a. at sætte øget fokus på en forebyggende, helhedsorienteret indsats, ved
at sætte særligt fokus på socialt sårbare unge mennesker med gæld med henblik på at forebygge,
at de havner i en uoverskuelig økonomisk situation og endelig ved at se på en geografisk spred-
ning af rådgivningerne.

Midlerne udmøntes i ansøgningspuljer.

80. Frivilligt Forum Landsforeningen for de frivillige sociale organisationer
Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 1,0 mio.

kr. i 2008, 1,0 mio. kr. i 2009, 1,0 mio. kr. i 2010 samt 1,0 mio. kr. i 2011 til udvikling og
konsolidering af Landsforeningen for de frivillige sociale organisationer Frivilligt Forum.

90. Pulje til etablering og grundfinansiering af frivilligcentre
Som led i Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Konservative

Folkeparti, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Liberal Alliance om udmøntning af
satspuljen for 2010 af oktober 2009 er der afsat 20,0 mio. kr. årligt fra 2010 og frem til medfi-
nansiering af driften af eksisterende frivilligcentre, støtte til etablering af nye centre og støtte til
konsulentbistand til frivilligcentrene. Frivilligcentrene har bl.a. til formål at gøre det lettere for
den enkelte borger at engagere sig i frivilligt socialt arbejde og styrke samspillet mellem kom-
muner og frivillige foreninger på det sociale område.

15.13.29. Fonden Socialøkonomi (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
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Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 2,7 - - - - - -

10. Fonden Socialøkonomi
Udgift ................................................... 2,7 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 2,7 - - - - - -

10. Fonden Socialøkonomi
Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 2,8 mio.

kr. i 2008, 2,6 mio. kr. i 2009, 2,6 mio. kr. i 2010 og 2,6 mio. kr. i 2011 til etablering af Center
for Socialøkonomi, der rådgiver og støtter sociale iværksættere og socialøkonomiske virksomhe-
der. Centret blev oprettet i 2008.

15.13.30. Tilskud til Livslinien (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 5,6 5,7 5,8 5,9 5,9 5,9 5,9

10. Tilskud til Livslinien
Udgift ................................................... 5,6 5,7 5,8 5,9 5,9 5,9 5,9
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 5,6 5,7 5,8 5,9 5,9 5,9 5,9

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 sin landsdækkende telefonlinie yder Livslinien direkte støtte til mennesker i akut
selvmordskrise, pårørende og efterladte. Dette sker bl.a. gennem synliggørelse af offentlige be-
handlingstilbud. 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, 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 som led i udmøntningen
af satspuljen for 2005.

Yderligere oplysninger om Livslinien kan findes på www.livslinien.dk.
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15.13.31. Tilbud om frivilligt arbejde som led i ungdomsuddannelser (tekstanm.
111) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017

Udgiftsbevilling ........................................... 2,2 3,0 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

10. Tilbud om frivilligt arbejde som
led i ungdomsuddannelser
Udgift ................................................... 2,2 3,0 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 2,2 2,9 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7

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 til tilbud om forløb i frivilligt

arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse. 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 er på FL11 overført 4,1 mio. kr. i 2011 og frem til § 20.39.01. Forsøgs- og udviklings-
arbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser og 3,0
mio. kr. til § 15.13.04. Center for frivilligt socialt arbejde.
Dette initiativ er en del af de yderligere initiativer i den omfattende kvalitetsreform af den of-
fentlige sektor, som den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance blev enige
om at gennemføre, jf. Aftale om finansloven for 2009. Initiativet finansieres i perioden 2009-2011
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 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. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
ling til § 15.11.01. Departementet.
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15.13.32. Behandling af overgreb (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017

Udgiftsbevilling ........................................... 0,0 1,9 - - - - -

10. Behandling af overgreb
Udgift ................................................... 0,0 1,9 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,0 0,0 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - 1,8 - - - - -

Videreførselsoversigt: 

 Beholdning
Mio. kr. primo 2013

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 2,5

I alt .................................................................................................................................. 2,5

10. Behandling af overgreb
Som led i Aftale Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk

Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokra-
terne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 er der afsat 1,5 mio. kr. årligt fra
2010 til 2012 til at sikre, at personer med kognitive funktionsnedsættelser, der har været udsat
for seksuelle krænkelser eller udnyttelse, får relevant og virksom social- og sundhedsfaglig op-
følgning og behandling. Midlerne kan anvendes til kortlægning, metodeudvikling og formidling.

15.13.35. Informations- og oplysningskampagne om demens (tekstanm. 111) (Re-
servationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.



86 § 15.13.35.

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 0,1 - - - - - -

10. Tilskud til information og oplys-
ning om demens
Udgift ................................................... 0,1 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

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

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2013

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,4
I alt .................................................................................................................................. 0,4

15.13.36. Initiativer til forebyggelse af magtanvendelse (tekstanm. 111) (Reserva-
tionsbev.)

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 0,7 0,6 - - - - -

10. Tilskud til forebyggelse af magt-
 anvendelse

Udgift ................................................... 0,0 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 0,0 - - - - - -

20. Evaluering af magtanvendelses-
reglerne i servicelovens kapitel

 21
Udgift ................................................... 0,7 0,6 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 0,7 0,6 - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2013

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,4
I alt .................................................................................................................................. 0,4
Bemærkninger: Opsparingen forventes anvendt til en evaluering af magtanvendelsesreglerne og kompetenceudvikling i
socialpædagogisk metode.

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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10. Tilskud til forebyggelse af magtanvendelse
Kontoen er oprettet med 10,0 mio. kr. på TB03, jf. akt. 194 af 2. december 2003.
Der er planlagt aktiviteter inden for tre hovedområder: 1. Boligindretning og magtanvendelse,

2. Afprøvning og formidling af socialpædagogiske metoder til fremme af magtfri pleje og omsorg,
og 3. Udvikling af undervisningsmateriale til plejepersonalet.

20. Evaluering af magtanvendelsesreglerne i servicelovens kapitel 21
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev der oprettet en central pulje, hvor der

er tilført 1,0 mio. kr. årligt 2005-2008 til evaluering af magtanvendelsesreglerne i servicelovens
kapitel 24, herunder foranstalte uddannelsesaktiviteter mv., der kan bidrage til at forhindre
magtanvendelse. Der foretages en evaluering af, hvordan loven er blevet implementeret, hvordan
den fungerer i praksis, og hvordan den opfattes af brugere og pårørende.

15.13.37. Dag- og aktiveringstilbud til yngre demente (tekstanm. 111) (Reserva-
tionsbev.)

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017

Udgiftsbevilling ........................................... 0,4 - - - - - -

10. Tilskud til dag- og aktiverings-
tilbud til yngre demente
Udgift ................................................... 0,4 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 0,4 - - - - - -

Videreførselsoversigt: 

 Beholdning
Mio. kr. primo 2013

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,3

I alt .................................................................................................................................. 0,3

10. Tilskud til dag- og aktiveringstilbud til yngre demente
Kontoen er oprettet med 13,0 mio. kr. på TB03, jf. akt. 194 af 2. december 2003.
Beløbet blev afsat til en ansøgningspulje, der kan søges af kommuner til udvikling og eta-

blering af dags- og aktivitetstilbud målrettet gruppen af yngre demente (fra 45 til 65 år).

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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15.13.42. Evaluering af det sociale område (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)
Som led i udmøntningen af satspuljen for 1999 blev der afsat 5,0 mio. kr. i 1999 og 13,0

mio. kr. i hvert af BO-årene til evaluering af det sociale område. I forbindelse med udmøntningen
af satspuljen for år 2000 blev der afsat yderligere 10,0 mio. kr. i 2000, 10,0 mio. kr. i 2001 og
11,0 mio. kr. i 2002.

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 1,0 - - - - - -

10. Evaluering af det sociale område
Udgift ................................................... 1,0 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

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

15.13.43. Genoptræning (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)
Kontoen blev oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2000 med henblik på at sikre

og skabe sammenhæng i genoptræningsindsatsen for ældre. Kontoen er forhøjet som led i ud-
møntningen af satspuljen for 2006.

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2013

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 5,9
I alt .................................................................................................................................. 5,9

10. Genoptræning
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 blev der afsat 5,0 mio. kr. i 2006, 3,3 mio.

kr. i 2007 og 6,3 mio. kr. i 2008 til genoptræningsområdet. Midlerne er afsat med henblik på at
iværksætte initiativer, der kan medvirke til at understøtte ansvarsfordelingen mellem sygehus og
primærkommunerne. Formålet er desuden at skabe det bedst mulige vidensgrundlag for et kvali-
ficeret og sammenhængende genoptræningsforløb.

Kontoen er nedsat som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er omdisponeret
i alt 4,1 mio. kr. fra ikke forbrugte midler til den samlede udmøntning af satspuljen for 2008.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud 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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15.13.50. Fællesudgifter vedrørende institutionsområdet (Reservationsbev.)
Midlerne fra kontoen kan anvendes til overordnede og tværgående aktiviteter, f.eks. til af-

holdelse af fælles konferencer og anden møde- og uddannelsesvirksomhed samt til ekstraordinære
driftsudgifter på institutionerne.

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 0,0 - - - - - -

40. Fællesudgifter vedrørende insti-
 tutionsområdet

Udgift ................................................... 0,0 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 0,0 - - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2013

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 2,1
I alt .................................................................................................................................. 2,1
Bemærkninger: Videreførselsbeholdningen anvendes til overordnede og tværgående aktiviteter på institutionerne.

40. Fællesudgifter vedrørende institutionsområdet
Kontoen er reserve for institutionsområdet.

15.13.56. Forsknings- og udviklingsaktiviteter på det sociale område (tekstanm.
111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 3,0 2,5 - - - - -

10. Forsknings- og udviklingsaktivi-
teter på det sociale område
Udgift ................................................... 3,0 2,5 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 3,0 2,5 - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2013

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 1,2
I alt .................................................................................................................................. 1,2

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
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10. Forsknings- og udviklingsaktiviteter på det sociale område
Som led i kommunalreformen blev det besluttet, at staten i en fireårig overgangsperiode vi-

dereførte tilskud til en række opgaver og institutioner mv. (såkaldte kommunalfuldmagtsopgaver).
På denne konto ydes tilskud til Jysk Socialforsknings- og Evalueringssamarbejde (JYFE), der er
en netværksorganisation mellem Region Midtjylland, Region Nordjylland samt en række jyske
kommuner. Som følge af etableringen af permanente ordninger for de tidligere amtslige tilskud
er bevillingen fra og med 2009 blevet permanentgjort med et årligt tilskud på 2,5 mio. kr.

Som led i initiativet Effektiv administration i staten bortfalder bevillingen til JYFE fra og
med 2013.

15.14. Uddannelse

15.14.11. Efteruddannelse (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 0,6 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

40. Mobilityinstruktører
Udgift ................................................... 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

50. Projekter i nordisk regi mv.
Udgift ................................................... 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

Videreførselsoversigt: 

 Beholdning
Mio. kr. primo 2013

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,2

I alt .................................................................................................................................. 0,2

40. Mobilityinstruktører
Der er afsat 0,4 mio. kr. permanent til undervisningsudgifter i forbindelse med uddannelse

af mobilityinstruktører. Uddannelsen er fuldtids med ca. 1.250 lærertimer over 6 måneder og
finder sted i København. Af midlerne kan der gennemføres evaluering af initiativet.

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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50. Projekter i nordisk regi mv.
Tilskud 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 erfaringsudveksling og
formidling af viden.

15.14.12. Udvikling af efteruddannelse (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 0,0 0,1 - - - - -

10. Udvikling af efteruddannelse
Udgift ................................................... 0,0 0,1 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

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

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2013

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

10. Udvikling af efteruddannelse
Kontoen er oprettet i forbindelse med Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialde-

mokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og
Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2009 af oktober 2008 og 2001 til Social-,
Børne- og Integrationsministeriets støtte til efteruddannelsesaktiviteter på områder med særlige
behov.

15.14.14. Handlekraftig indsats (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges
Eller suppleres Beskrivelse

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 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til de faktiske ud-
gifter. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til
§ 15.11.01. Departementet.
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Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017

Udgiftsbevilling ........................................... - 3,0 5,5 5,6 4,5 4,5 4,5

10. Handlekraftig indsats
Udgift ................................................... - 3,0 5,5 5,6 4,5 4,5 4,5
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - 0,5 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - 2,5 5,3 5,5 4,4 4,4 4,4

Videreførselsoversigt: 

 Beholdning
Mio. kr. primo 2013

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 5,9

I alt .................................................................................................................................. 5,9

10. Handlekraftig indsats
Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal

Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011
er kontoen forhøjet med 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 årene frem. Midlerne er afsat til initiativer til styrkelsen af indsatsen over for
udsatte børn, unge og deres familier, herunder initiativer til styrkelsen af Folketingets Ombuds-
mand, efteruddannelse, implementering mv.

Som led i udmøntningen af satspuljeaftalen for 2012 overføres 5,0 mio. kr. årligt i 2013 og
frem til Folketingets Ombudsmand samt 2,0 mio. kr. årligt i 2013 og frem til Børnerådet.

Som led i udmøntningen af satspuljeaftalen for 2012 overføres 0,7 mio. kr. årligt i 2014 og
frem til § 15.11.30.10. Socialstyrelsen til opkvalificering af VISO i sager om adoption uden
samtykke.

15.14.15. Udvikling og etablering af børnehuse (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

BV 2.2.11 Tilskud 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 2.10.5 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. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
ling til § 15.11.01. Departementet.
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Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... - 1,2 11,0 - - - -

10. Udvikling og etablering af bør-
 nehuse

Udgift ................................................... - 1,2 11,0 - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - 0,2 0,3 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - 1,0 10,7 - - - -

Videreførselsoversigt: 

 Beholdning
Mio. kr. primo 2013

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 3,9

I alt .................................................................................................................................. 3,9

10. Udvikling og etablering af børnehuse
Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal

Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011
er kontoen forhøjet med 5,0 mio. kr. i 2012, 10,0 mio. kr. i 2013 og 10,0 mio. kr. årligt i årene
frem. Midlerne afsættes til etablering af en landsdækkende ordning med såkaldte børnehuse, der
skal styrke indsatsen over for børn, der har været udsat for overgreb, herunder bl.a. ved at skabe
bedre rammer for det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde mellem de myndigheder, der er
involverede i indsatsen over for barnet.

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal
Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntningen af satspuljen for 2013 af oktober 2012
er kontoen forhøjet med 0,7 mio. kr. i 2013 til etablering af en landsdækkende ordning med
børnehuse.

Som led i udmøntningen af satspuljeaftalen for 2012 overføres 1,0 mio. kr. årligt i 2014 og
frem til § 15.11.30.10. Socialstyrelsen til at varetage opgaven med samarbejdet med børnehusene,
herunder dataindsamling, rådgivning og vejledning mm.

Som led i satspuljeaftalen for 2012 overføres 9,3 mio. kr. årligt til § 10.21.11.20. Statstilskud
til kommunerne til kompensation til kommunerne for udgifterne til børnehusene.

15.14.16. Forebyggelsesstrategi og inklusion (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevilling på forslag til lov om tillægsbe-
villing fra § 15.14.16.10 Forebyggelsesstrategi og inklusion til §
20.11.01. Departementet til udgifter til løn og øvrig drift i forbindelse
med en national Forebyggelsesstrategi, dog maksimalt svarende til de
faktiske udgifter.

BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
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Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... - 1,3 10,3 16,7 10,4 10,4 10,4
Indtægtsbevilling ......................................... - - - 6,3 - - -

10. Forebyggelsesstrategi og inklu-
 sion

Udgift ................................................... - 1,3 10,3 16,7 10,4 10,4 10,4
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - 0,8 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - 0,5 10,0 16,4 10,1 10,1 10,1
Indtægt ................................................ - - - 6,3 - - -
35. Forbrug af videreførsel ................. - - - 6,3 - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2013

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 8,7
I alt .................................................................................................................................. 8,7

10. Forebyggelsesstrategi og inklusion
Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal

Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011
er kontoen forhøjet med 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 til den familierettede indsats, jf. nedenfor. Midlerne
søges dels afsat til initiativer, der bl.a. omhandler styrket forebyggelse og inklusion i dagtilbud,
skoler og tilknyttede fritidstilbud mv., dels til udbredelse af målrettede forebyggende indsatser i
familien, så som forældreprogrammer mv.

Som led i den endelige udmøntningsplan for initiativet flyttes der på FFL13 10,2 mio. kr. i
2013, 15,3 mio. kr. i 2014 og 15,3 mio. kr. i 2015 til § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne under §
15.14.16.10 Forebyggelsesstrategi og inklusion til afholdelse af udgifter
i forbindelse med administration af projekterne mv., heraf højest 2/3
lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i for-
bindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger fra § 15.14.16.10
Forebyggelsesstrategi og inklusion til § 20.11.01 Departementet.
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15.15. Den centrale refusionsordning

15.15.03. Den centrale refusionsordning (Lovbunden)

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017

Udgiftsbevilling ........................................... 1.412,2 1.424,3 2.007,2 1.800,0 1.800,0 1.800,0 1.800,0

10. Den centrale refusionsordning
Udgift ................................................... 1.412,2 1.424,3 2.007,2 1.800,0 1.800,0 1.800,0 1.800,0
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 1.412,2 1.424,3 2.007,2 1.800,0 1.800,0 1.800,0 1.800,0

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. LB nr. 929 af 5. september 2006 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. re-
fusion.

Ordningen er indfaset i perioden 2007-2010, hvor grænsen, for hvornår kommunerne kan få
refusion i en sag, er steget. Med lov nr. 140 af 28. marts 2012 om ændring af lov om social
service indføres § 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 servicelovens
§ 76.

I 2014 refunderes efter § 176 i lov om social service 25 pct. af udgifterne fra 990.000 kr.
og derover. For den del af udgifterne, der overstiger 1.830.000 kr. pr. sag, udgør statsrefusionen
50 pct. Efter § 176 a i lov om social service refunderes 25 pct. af udgifterne fra 730.000 kr. og
derover. For den del af udgifterne, der overstiger 1.470.000 kr. pr. sag, udgør statsrefusionen 50
pct.

De statslige udgifter skønnes i 2014 og de efterfølgende år til 1.800,0 mio. kr.

15.15.04. Unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner (tekstanm. 118)

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017

Indtægtsbevilling ......................................... 15,2 12,9 13,4 11,6 11,6 11,6 11,6

10. Unges ophold i Kriminalforsor-
 gens institutioner

Indtægt ................................................ 15,2 12,9 13,4 11,6 11,6 11,6 11,6
32. Overførselsindtægter fra kommuner

  og regioner .................................... 15,2 12,9 13,4 11,6 11,6 11,6 11,6
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10. Unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner
Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti om finansloven

for 2010 er det aftalt, at den enkelte kommune skal betale en fast takst, når unge under 18 år fra
kommunen opholder sig i Kriminalforsorgens institutioner for at sikre, at kommunerne griber ind
så tidligt som muligt, hvis en ung udvikler sig i kriminel retning. Aftalen er udmøntet ved lov
nr. 627 af 11. juni 2010 om ændring af lov om social service, der trådte i kraft 1. juli 2010.
Taksten fastsættes uafhængigt af de faktiske udgifter til den unges ophold i Kriminalforsorgens
institutioner. I 2010 blev taksten fastsat til 1,25 mio. kr. årligt (2010-pl). Taksten reguleres årligt
med satsreguleringsprocenten. I 2014 skønnes taksten at blive 1,36 mio. kr. årligt (2014-pl).
Opkrævningen sker halvårligt. De statslige indtægter forventes i 2014 og efterfølgende år at ud-
gøre 11,6 mio. kr.

15.16. Reservation til anbringelsesreformen

15.16.01. Reservation til anbringelsesreformen (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)
I foråret 2004 har partierne bag satspuljen indgået forlig om en anbringelsesreform.
Kontoen er oprettet på FL05 med 19,5 mio. kr. i 2005, 135,6 mio. kr. i 2006, 68,1 mio. kr.

i 2007 og 19,3 mio. kr. i 2008 til finansiering af merudgifterne ved anbringelsesreformen, her-
under udgifter til tidlig indsats, bedre sagsbehandling, øget retssikkerhed, høring af barnet, øget
kontinuitet, inddragelse af familien, samlet indsats for de unge, implementering og efteruddan-
nelse samt forskning og evaluering. Dele af kontoen er på FL06 overført til andre konti, herunder
bloktilskuddet.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, er der afsat 25,0 mio. kr. i 2008, 25,0 mio.
kr. i 2009, 30,0 mio. kr. i 2010 og 35,0 mio. kr. i 2011 til opfølgning på anbringelsesreformen,
som trådte i kraft d. 1. januar 2006. Der er behov for en større kvalitet i den indsats børn og unge
med særlige behov modtager. I den forbindelse er der bl.a. behov for en ændring af serviceloven
med henblik på opkvalificering af plejefamilierne, så de har bedre forudsætninger for at løfte
opgaven og styrkelse af Ankestyrelsens egendriftskompetence. Til lovforslaget om plejefamilie-
kurser og udvidelse af Ankestyrelsen og de sociale nævns egendriftsbeføjelser afsættes 4,9 mio.
kr. i 2008 og 7,7 mio. kr. i de efterfølgende år. Midlerne til lovforslaget overføres til § 15.11.79.
Reserver og budgetreguleringer. Der er herudover overført 2,9 mio. kr. i 2008 til Ankestyrelsen
til udarbejdelse af pjecer og oplysningskampagner.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud 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. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
ling til § 15.11.01. Departementet.



§ 15.16.01. 97

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 33,8 37,7 28,2 28,4 28,4 28,4 28,4

20. Efteruddannelse
Udgift ................................................... 20,8 30,1 28,2 28,4 28,4 28,4 28,4
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 20,0 29,3 27,4 27,6 27,6 27,6 27,6

40. Styrkelse af kvaliteten i anbrin-
 gelsesreformen

Udgift ................................................... 13,1 7,5 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,7 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 12,3 7,5 - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2013

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 59,9
I alt .................................................................................................................................. 59,9

10. Reservation til anbringelsesreformen
Der henvises til kontoens indledende anmærkninger.

20. Efteruddannelse
I forbindelse med anbringelsesreformen blev der afsat midler til en række efteruddannelses-

aktiviteter.
For det første er der gennemført implementeringskurser for kommunale sagsbehandlere på

børneområdet. For det andet er der gennemført kortere introduktionskurser for nye sagsbehandlere
på børneområdet. Endelig er der igangsat længerevarende uddannelser i form af en ny diplom-
uddannelse på børne- og ungeområdet igangsat i 2007 samt en masteruddannelse på børne- og
ungeområdet i 2009. Begge uddannelser udbydes fortsat.

40. Styrkelse af kvaliteten i anbringelsesreformen
Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 17,2

mio. kr. i 2008, 17,3 mio. kr. i 2009, 22,3 mio. kr. i 2010 og 27,3 mio. kr. i 2011 til følgende
initiativer:

- styrkelse af kvaliteten i indsatsen under anbringelsen,
- etablering af en dialoggruppe med kommuner, så der skabes større indblik i udviklingen
af kommunernes indsats og effekten af denne, samt
- bedre vejledning til kommunerne om tærsklen for tvangsanbringelser og bedre vejledning
om underretningsmulighederne mv.
Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti, Det Radikale Ven-

stre, Liberal Alliance, Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti om barnets reform og ud-
møntningen af satspuljen for 2010 af oktober 2009 er omprioriteret fra § 15.16.01.40 Styrkelse
af kvaliteten i anbringelsesreformen 9,5 mio. kr. i 2010 og 5,7 mio. kr. i 2011.
I forbindelse med Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Fol-
keparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne
om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 blev der ligeledes omprioriteret
22.810.635 kr. fra underkontoens beholdning.
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15.19. Christiansø

15.19.71. Christiansø, Kgl. resolution af 12. december 1845 (Lovbunden)

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 5,4 5,9 6,9 7,0 7,0 7,0 7,0

10. Christiansø, Kgl. resolution af
12. december 1845
Udgift ................................................... 5,4 5,9 6,9 7,0 7,0 7,0 7,0
44. Tilskud til personer ....................... 3,4 5,9 6,9 7,0 7,0 7,0 7,0
46. Tilskud til anden virksomhed og

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

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.
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Børn

15.21. Børnetilskud

15.21.11. Ordinært børnetilskud (Lovbunden)

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 938,3 1.033,2 1.077,8 1.049,3 1.049,8 1.049,8 1.049,8

10. Ordinært børnetilskud
Udgift ................................................... 938,3 1.033,2 1.077,8 1.049,3 1.049,8 1.049,8 1.049,8
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 938,3 1.033,2 1.077,8 1.049,3 1.049,8 1.049,8 1.049,8

10. Ordinært børnetilskud
Ordinært børnetilskud ydes i medfør af § 2 i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling

af børnebidrag, jf. LB nr. 856 af 23. august 2012 med senere ændringer, til børn af reelt enlige
forsørgere efter ansøgning samt til børn af forældre, der begge modtager social pension.

Tilskuddet udbetales kvartalsvis forud og udgør pr. 1. januar 2014 5.276 kr. årligt.
Antallet af børn, der vil være berettiget til ordinært børnetilskud, anslås til ca. 196.000 i 2014.

Udgiften til ordinært børnetilskud afholdes af staten.
Der er som følge af Aftalen mellem regeringen og Enhedslistenom finansloven for 2013 af no-
vember 2012 indbudgetteret virkning af tilpasning af optjeningsprincippet for familieydelser med
1,0 mio. kr. i 2014 og hvert af de følgende år (2013-pl).

Ordinært børnetilskud administreres fra 1. oktober 2012 af Udbetaling Danmark, jf. lov nr.
324 af 11. april 2012 med senere ændringer. Fra 1. oktober 2012 udbetales tilskuddet af Udbe-
taling Danmark med træk på statens konto.

| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 17,3 mio. kr. i 2014, 25,7
| mio. kr. i 2015, 32,7 mio. kr. i 2016 og 38,6 mio. kr. i 2017. Ændringen sker på baggrund af de
| seneste oplysninger om de faktiske udgifter for 2013 samt et nyt skøn for aktivitetsudviklingen
| fremadrettet.

| Aktivitetsoversigt
| 2008| 2009| 2010| 2011| 2012| 2013| 2014| 2015| 2016| 2017

| II.| Behovsdækning (1.000)
| Antal tilskud ...................................| 202| 214| 204| 203| 205| 197| 199| 199| 199| 199

| III.| Produktion (kr. p.a.)
| Ydelsens størrelse. .........................| 4.556| 4.696| 4.868| 4.960| 5.104| 5.184| 5.276| -| -| -

| IV.| Ressourceforbrug (mio. kr.)
| Statens udgifter, 2014-pl ...............| 1.065| 1.131| 1.079| 1.068| 1.080| 1.037| 1.049| 1.050| 1.050| 1.050
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15.21.12. Ekstra børnetilskud (Lovbunden)

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 709,3 681,0 704,2 704,6 704,6 704,6 704,6

10. Ekstra børnetilskud
Udgift ................................................... 709,3 681,0 704,2 704,6 704,6 704,6 704,6
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 709,3 681,0 704,2 704,6 704,6 704,6 704,6

10. Ekstra børnetilskud
Ekstra børnetilskud ydes sammen med ordinært børnetilskud i medfør af § 3 i lov om bør-

netilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. LB nr. 856 af 23. august 2012 med senere
ændringer, efter ansøgning til reelt enlige forsørgere med et eller flere børn hos sig. Tilskuddet
udbetales kvartalsvis forud.

Tilskuddet udgør pr. 1. januar 2014 5.380 kr. årligt.
Antallet af tilskudsmodtagere anslås til ca. 131.000 i 2014. Udgiften til ekstra børnetilskud

afholdes af staten.
Der er som følge af Aftalen mellem regeringen og Enhedslistenom finansloven for 2013 af

november 2012 indbudgetteret virkning af tilpasning af optjeningsprincippet for familieydelser
med 0,7 mio. kr. i 2014 og hvert af de følgende år (2013-pl).

Ekstra børnetilskud administreres fra 1. oktober 2012 af Udbetaling Danmark, jf. lov nr. 324
af 11. april 2012 med senere ændringer. Fra 1. oktober 2012 udbetales tilskuddet af Udbetaling
Danmark med træk på statens konto.

Aktivitetsoversigt

15.21.13. Særligt børnetilskud (Lovbunden)

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 487,9 437,5 451,9 509,0 516,7 525,9 536,0

10. Særligt børnetilskud til børn af
enker og enkemænd m.fl.
Udgift ................................................... 303,3 285,8 302,2 347,3 356,4 365,6 376,8
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 303,3 285,8 302,2 347,3 356,4 365,6 376,8

20. Særligt børnetilskud til børn af
folke- og førtidspensionister
Udgift ................................................... 184,6 151,7 149,7 161,7 160,3 160,3 159,2
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 184,6 151,7 149,7 161,7 160,3 160,3 159,2

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

II. Behovsdækning (1.000)
Beregnet antal tilskud .................... 125 122 142 130 128 131 131 131 131 131

III. Produktion (kr. p.a.)
Ydelsens størrelse ........................... 4.636 4.780 4.956 5.052 5.200 5.284 5.380 - - -

IV. Ressourceforbrug (mio. kr.)
Statens udgifter, 2014-pl ................ 670 654 706 700 688 705 705 705 705 705
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10. Særligt børnetilskud til børn af enker og enkemænd m.fl.
I medfør af § 4, stk. 3, nr. 1, 2, 3 og 6, i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af

børnebidrag, jf. LB nr. 856 af 23. august 2012 med senere ændringer, ydes der et særligt børne-
tilskud til børn af enker og enkemænd m.fl., der pr. 1. januar 2014 udgør 13.488 kr. årligt. I
medfør af § 4, stk. 5 ydes der et tillæg til det særlige børnetilskud, der pr. 1. januar 2014 udgør
1.752 kr. årligt.

Pr. 1. januar 2014 er også børn af personer, der selv har valgt eneforsørgerrollen, omfattet,
dvs. børn, der er blevet til ved kunstig befrugtning af en enlig kvinde, og børn af en eneadoptant,
jf. Aftalen mellem regeringen og Enhedslistenom finansloven for 2013 af november 2012. Æn-
dringen er indbudgetteret med 64,0 mio. kr. i 2014, 75,0 mio. kr. i 2015 og 86,0 mio. kr. i de
følgende år (2013-pl).

Når ingen af barnets forældre lever, ydes der i medfør af § 4, stk. 2, et særligt børnetilskud,
der pr. 1. januar 2014 udgør 26.976 kr. årligt, samt et tillæg i medfør af § 4, stk. 4, der pr. 1.
januar 2013 udgør 3.504 kr. årligt.

Udgiften til særligt børnetilskud til børn af enker og enkemænd m.fl. afholdes af staten.
Særligt børnetilskud til børn af enker og enkemænd m.fl. administreres fra 1. oktober 2012

af Udbetaling Danmark, jf. lov nr. 324 af 11. april 2012 med senere ændringer. Fra 1. oktober
2012 udbetales tilskuddet af Udbetaling Danmark med træk på statens konto.

Aktivitetsoversigt

20. Særligt børnetilskud til børn af folke- og førtidspensionister
I medfør af § 4, stk. 3, nr. 4 og 5, i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af bør-

nebidrag, jf. LB nr. 856 af 23. august 2012 med senere ændringer, ydes der til børn af folke-
pensionister et særligt børnetilskud, der pr. 1. januar 2014 udgør 13.488 kr. årligt.

Som følge af førtidspensionsreformen (lov nr. 285 af 25. april 2001) er børn af forældre, der
er tilkendt førtidspension efter de gældende regler herom fra 1. januar 2003, ikke på baggrund
af forældrenes pensionsstatus berettiget til ydelser efter børnetilskudsloven. Tilskuddet ydes dog
fortsat til børn af førtidspensionister, hvis pensionen er tilkendt eller sagsbehandlingen påbegyndt
før den 1. januar 2003.

Til børn af pensionister, der er gift med hinanden, ydes der tillige i medfør af § 4, stk. 5, et
tillæg, der pr. 1. januar 2014 udgør 1.752 kr. årligt. Det samlede beløb, der ydes til en familie
som særlige børnetilskud efter § 4, stk. 3, nr. 4 og 5, nedsættes dog med 3 pct. af indtægts-
grundlaget, når indtægtsgrundlaget opgjort efter § 29 i lov om social pension overstiger det beløb,
hvormed pensionstillægget bortfalder. I tilfælde, hvor en familie ydes flere særlige børnetilskud
efter stk. 3, nr. 4 og 5, fordeles nedsættelsen ligeligt på de enkelte børnetilskud.

Der er som følge af Aftale mellem Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattere-
form af juni 2012 indbudgetteret virkningerne af, at førtidspensioner får mulighed for frivilligt
at overgå fra førtidspension efter de gamle regler til førtidspension efter de nye regler med -10,0
mio. kr. i 2014, -10,0 mio. kr. i 2015 og -9,0 mio. kr. i 2016 (2013-pl).

Udgiften til særligt børnetilskud til børn af pensionister afholdes af staten.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

II. Behovsdækning (1.000)
Beregnet antal tilskud .................... 22,2 20,6 20,5 19,9 18,7 18,7 22,8 23,4 24,0 24,6

III. Produktion (kr. p.a.)
Grundbeløb ..................................... 11.628 11.988 12.432 12.672 13.044 13.248 13.488 - - -
Tillæg .............................................. 1.500 1.548 1.608 1.644 1.692 1.716 1.752 - - -

IV. Ressourceforbrug (mio. kr.)
Statens udgifter, 2014-pl................ 340 316 312 303 286 285 347 356 366 375
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Særligt børnetilskud til børn af folke- og førtidspensionister administreres fra 1. oktober 2012
af Udbetaling Danmark, jf. lov nr. 324 af 11. april 2012 med senere ændringer. Fra 1. oktober
2012 udbetales tilskuddet af Udbetaling Danmark med træk på statens konto.

Aktivitetsoversigt 

15.21.14. Tilskud til særlige grupper af børn (Lovbunden)

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 104,6 94,2 102,0 146,6 164,4 163,3 162,6

10. Tilskud til familier med fler-
 børnsfødsler

Udgift ................................................... 82,2 73,2 82,0 79,5 78,3 77,3 76,6
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 82,2 73,2 82,0 79,5 78,3 77,3 76,6

20. Tilskud til adoptivforældre
Udgift ................................................... 17,9 11,7 14,8 10,0 10,0 10,0 10,0
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 17,9 11,7 14,8 10,0 10,0 10,0 10,0

30. Særligt børnetilskud til uddan-
 nelsessøgende forældre

Udgift ................................................... 4,5 9,3 5,2 3,2 3,2 3,1 3,1
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 4,5 9,3 5,2 3,2 3,2 3,1 3,1

40. Supplerende børnetilskud i visse
praktik- og skoleperioder
Udgift ................................................... - - - 53,9 72,9 72,9 72,9
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... - - - 53,9 72,9 72,9 72,9

10. Tilskud til familier med flerbørnsfødsler
Efter § 10 a i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. LB nr. 856

af 23. august 2012 med senere ændringer, udbetales der et tilskud ved flerbørnsfødsler, dvs. f.eks.
tvillinger eller trillinger, for hvert barn udover det første. Børn i alderen 0-6 år (herunder også
adopterede tvillinger m.fl.) kan modtage flerbørnstilskud. Tilskuddet udgør pr. 1. januar 2014
8.700 kr. årligt pr. barn.

Udgifterne til flerbørnstilskuddet afholdes af staten.
Tilskud til familier med flerbørnsfødsler administreres fra 1. oktober 2012 af Udbetaling

Danmark, jf. lov nr. 324 af 11. april 2012 med senere ændringer. Fra 1. oktober 2012 udbetales
tilskuddet af Udbetaling Danmark med træk på statens konto.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

II. Behovsdækning (1.000)
Beregnet antal tilskud .................... 22,4 19,4 17,1 14,8 11,8 12,3 12,0 11,9 11,9 11,8

III. Produktion (kr. p.a.)
Grundbeløb. ................................... 11.628 11.988 12.432 12.672 13.044 13.248 13.488 - - -
Tillæg ............................................. 1.500 1.548 1.608 1.644 1.692 1.716 1.752 - - -

IV. Ressourceforbrug (mio. kr.)
Statens udgifter, 2014-pl. .............. 304 263 230 200 159 166 162 160 160 159



§ 15.21.14.10. 103

Aktivitetsoversigt

20. Tilskud til adoptivforældre
Efter § 10 b i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. LB nr. 856

af 23. august 2012 med senere ændringer, udbetales der efter ansøgning et engangstilskud på
50.119 kr. pr. 1. januar 2014 til forældre, der adopterer et udenlandsk barn.

Beløbet udbetales, når det af de adoptionsgodkendende myndigheder kan attesteres, at barnet
er ankommet til Danmark. Der skal ikke foreligge dokumentation for de afholdte udgifter i for-
bindelse med adoptionen.

Udgiften til adoptionstilskuddet afholdes af staten.
Tilskud til adoptivforældre administreres fra 1. oktober 2012 af Udbetaling Danmark, jf. lov

nr. 324 af 11. april 2012 med senere ændringer. Fra 1. oktober 2012 udbetales tilskuddet af Ud-
betaling Danmark med træk på statens konto.

Aktivitetsoversigt

30. Særligt børnetilskud til uddannelsessøgende forældre
Efter § 10 c i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. LB nr. 856

af 23. august 2012 med senere ændringer, udbetales efter ansøgning et særligt børnetilskud til
uddannelsessøgende, som har forsørgelsespligt for et barn under 18 år.

Tilskuddet udbetales til samboende forsørgere, der begge modtager SU, hvis de har mere end
ét barn. Tilskuddet kan også udbetales, hvis kun den ene af de samboende er forsørger og beret-
tiget til SU tillægsstipendiet. Tilsvarende er en uddannelsessøgende forsørger, der i en periode
ikke er studieaktiv f.eks. pga. barsel, berettiget til tilskuddet. Tilskuddet kan ligeledes udbetales
til en uddannelsessøgende forsørger, der har opbrugt sin SU eller ikke modtager slutlån, selvom
vedkommende er berettiget hertil. Særligt børnetilskud til uddannelsessøgende forældre kan også
udbetales til forældre, der deltager i erhvervsrettede uddannelser, som berettiger til optagelse i
en arbejdsløshedskasse.

Der kan højst udbetales et tilskud pr. forælder og højst et tilskud pr. barn. Tilskuddet udgør
i 2014 6.928 kr. årligt. Tilskuddet er afhængig af indkomsten og reguleres efter § 10 c, stk. 6-14,
i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. LB nr. 856 af 23. august 2012
med senere ændringer.

Som følge af aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folke-
parti og Liberal Alliance om reform af kontanthjælpssystemet - flere i uddannelse og job er ud-
gifterne på kontoen reduceret med -1,6 mio. kr. i 2014 og årene frem.

Udgiften til særligt børnetilskud til uddannelsessøgende forældre afholdes af staten.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

II. Behovsdækning (1.000)
Beregnet antal tilskud ........................ 10,4 7,4 10,2 9,3 8,9 9,3 9,1 9,0 8,9 8,8

III. Produktion (kr. p.a.)
Ydelsens størrelse ............................... 7.504 7.736 8.024 8.176 8.412 8.548 8.700 - - -

IV. Ressourceforbrug (mio. kr.)
Statens udgifter, 2014-pl .................... 90 65 89 81 77 81 79 78 77 77

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

II. Behovsdækning
Beregnet antal tilskud .................... 326 438 397 358 253 171 200 200 200 200

III. Produktion (kr. p.a.)
Ydelsens størrelse........................... 43.225 44.565 46.214 47.092 48.458 49.233 50.119 - - -

IV. Ressourceforbrug
Statens udgifter i mio. kr. 2014-pl. 16,3 21,9 19,9 17,9 12,7 8,6 10,0 10,0 10,0 10,0
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Særligt børnetilskud til uddannelsessøgende forældre administreres fra 1. oktober 2012 af
Udbetaling Danmark, jf. lov nr. 324 af 11. april 2012 med senere ændringer. Fra 1. oktober 2012
udbetales tilskuddet af Udbetaling Danmark med træk på statens konto.

Aktivitetsoversigt

40. Supplerende børnetilskud i visse praktik- og skoleperioder
Efter § 10 d i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. LB nr. 856

af 23. august 2012 med senere ændringer, udbetales der fra 2014 efter ansøgning et supplerende
børnetilskud i visse praktik- og skoleperioder, hvor der udbetales løn eller skolepraktikydelse til
forældre, som har forsørgelsespligt for et barn under 18 år, og som deltager i en uddannelse, der
er godkendt som støtteberettigende efter SU-loven.

Det supplerende børnetilskud kan udbetales til enlige forsørgere, der modtager ekstra børne-
tilskud, samt forsørgere, der er samlevende med en person, der deltager i en SU-berettigende
uddannelse eller modtager uddannelseshjælp efter § 23 i lov om aktiv socialpolitik.

Der kan kun udbetales ét supplerende børnetilskud pr. forælder uanset antallet af børn.
Der er ikke ret til udbetaling af supplerende børnetilskud for måneder, hvor ansøgeren mod-

tager særligt børnetilskud til uddannelsessøgende efter § 10 c eller SU.
Lever forældrene ikke sammen, har kun den af forældrene, der har barnet boende hos sig, ret

til supplerende børnetilskud. Opholder barnet sig lige meget hos begge forældrene, har kun den
af forældrene, på hvis adresse barnet er tilmeldt folkeregisteret, ret til supplerende børnetilskud.

Supplerende børnetilskud for en enlig forsørger beregnes som 55 pct. af forskellen mellem
summen af stipendium, jf. § 8, stk. 1, nr. 2, og § 10 b, stk. 1, i SU-loven, og ansøgerens aktuelle
indtægt. Supplerende børnetilskud for en samlevende forsørger beregnes som 55 pct. af forskellen
mellem summen af stipendium, jf. § 8, stk. 1, nr. 2, og § 10 b, stk. 2, i SU-loven, og ansøgerens
aktuelle indtægt.

Supplerende børnetilskud i visse praktik- og skoleperioder indgår som led i udmøntningen
af aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal
Alliance om reform af kontanthjælpssystemet - flere i uddannelse og job. Udgifterne forbundet
med det supplerende børnetilskud er i 2014 53,9 mio. kr., og i 2015-2017 72,9 mio. kr.

Udgiften til supplerende børnetilskud i visse praktik- og skoleperioder afholdes af staten.
Supplerende børnetilskud i visse praktik- og skoleperioder administreres af Udbetaling Dan-

mark. Tilskuddet udbetales af Udbetaling Danmark med træk på statens konto.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

II. Behovsdækning (1.000)
Beregnet antal fulde tilskud ........... 0,7 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,5 0,4 0,4 0,4

III. Produktion (kr. p.a.)
Ydelsens størrelse .......................... 5.976 6.168 6.396 6.508 6.696 6.804 6.928 - - -

IV. Ressourceforbrug (mio. kr.)
Statens udgifter, 2014-pl ................ 4,8 4,0 4,3 5,0 4,8 4,8 3,1 3,1 3,1 3,0

VI. Bemærkninger
Tilskuddet til uddannelsessøgende er ændret pr. 1. januar 2005, jf. lov nr. 481 af 9. juni 2004, således at tilskuddet
med visse undtagelser bortfalder for modtagere af SU tillægsstipendiet til forsørgere.
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Aktivitetsoversigt

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

II. Behovsdækning (1.000)
Antal modtagere i året.................... - - - - - - 1,7 2,5 2,5 2,5

III. Produktion (kr. p.a.)
Statlige gennemsnitsudgifter pr.
modtager ........................................

- - - - - - 31.128 29.039 29.039 29.039

IV. Ressourceforbrug (mio. kr.)
Statens udgifter, 2014-pl ................ - - - - - - 54 73 73 73
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15.23. Andre ydelser til børn

15.23.05. Forskudsvis udbetaling af børnebidrag mv. (tekstanm. 115) (Lovbunden)

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017

Udgiftsbevilling ........................................... 482,6 529,0 548,0 551,2 546,3 542,0 538,6

10. Forskudsvis udbetaling af børne-
 bidrag mv.

Udgift ................................................... 482,6 529,0 548,0 551,2 546,3 542,0 538,6
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 482,6 529,0 548,0 551,2 546,3 542,0 538,6

10. Forskudsvis udbetaling af børnebidrag mv.
Efter kapitel 3 i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. LB nr. 856

af 23. august 2012 med senere ændringer, kan forskudsvis udbetaling af børnebidrag fastsat i
henhold til lovgivningen om børns retsstilling, når det ikke betales på forfaldsdagen, fordres ud-
betalt af det offentlige af den person, der er berettiget til at indkræve bidraget. Det offentlige skal
herefter søge bidraget inddrevet hos den bidragsskyldige. Det beløb, der kan kræves forskudsvis
udbetalt af det offentlige, kan maksimalt udgøre normalbidraget. Normalbidraget udgør 15.240
kr. årligt i 2014.

Med en statslig refusion på 100 pct. skønnes udgifterne til forskudsvis udlagte børnebidrag
at udgøre 535,6 mio. kr. i 2014.

Forskudsvis udbetaling af børnebidrag mv. administreres fra 1. oktober 2012 af Udbetaling
Danmark, jf. lov nr. 324 af 11. april 2012 med senere ændringer. Fra 1. oktober 2012 udbetales
forskudsvise børnebidrag af Udbetaling Danmark med træk på statens konto.

| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 15,6 mio. kr. i 2014, 14,8
| mio. kr. i 2015, 14,2 mio. kr. i 2016 og 13,8 mio. kr. i 2017. Ændringen skyldes nyt skøn på
| baggrund af de seneste oplysninger om ind- og udbetalinger hos Udbetaling Danmark.

| Aktivitetsoversigt
| 2008| 2009| 2010| 2011| 2012| 2013| 2014| 2015| 2016| 2017

| III.| Produktion (kr. p.a.)
| Bidragets størrelse ..........................| 13.128| 13.536| 14.040| 14.316| 14.736| 14.964| 15.240| -| -| -

| IV.| Ressourceforbrug (mio. kr., 2014-pl)
| Samlet offentlig udgift....................| 553,3| 560,8| 554,8| 500,7| 596,7| 546,0| 551,2| 546,3| 542,0| 538,6

| Betalingsstrømme1

| Udbetalte bidrag..............................| 2.043| 1.978| 1.941| -| -| -| -| -| -| -
| Indbetalte bidrag .............................| 1.603| 1.524| 1.480| -| -| -| -| -| -| -

| VI.| Bemærkninger
| 1.| Statistikken vedrørende ind- og udbetalinger indeholder udover forskudsvis udbetalt normalbidrag (det, som kom-
| munen kan udlægge ifølge loven) også de ikke forskudsvis udlagte bidrag, herunder uddannelsesbidrag og ægte-
| fællebidrag, hvor kommunen først foretager udbetalingen, når restancerne er inddrevet. De forskudsvis udbetalte
| normalbidrag kan ikke isoleres i opgørelsen.
| Kilde: Statistikbanken, tabel BIDRAG22
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15.23.07. Børnefamilieydelse til udsendte i 3. lande (tekstanm. 111) (Reservations-
bev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017

Udgiftsbevilling ........................................... 2,0 1,1 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9

10. Børnefamilieydelse til udsendte i
 3. lande

Udgift ................................................... 2,0 1,1 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
44. Tilskud til personer ....................... 2,0 - 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - 1,1 - - - - -

Videreførselsoversigt: 

 Beholdning
Mio. kr. primo 2013

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 3,1

I alt .................................................................................................................................. 3,1

10. Børnefamilieydelse til udsendte i 3. lande
Bevillingen anvendes til udbetaling af børnefamilieydelse til børn af udsendte missionærer

fra religiøse samfund, der er godkendt efter ligningslovens § 12, stk. 3., som ikke kan få udbetalt
børnefamilieydelse efter lov om en børnefamilieydelse på grund af udsendelsen i 3. lande eller
lande i Central- og Østeuropa samt Grønland.

Børnefamilieydelsen følger satsen i lov om en børnefamilieydelse og udbetales kvartalsvis
bagud for ét kvartal ad gangen.

Kontoen blev oprettet i 1993 som led i udmøntningen af satspuljen for 1993, hvor tilskuddet
anvendes til udbetaling af en børnefamilieydelse til børn af udsendte missionærer i 3. lande. Med
aftalen om udmøntningen af satspuljen for 1994 udvides ordningen til også at omfatte børn af
missionærer fra religiøse samfund udsendt i lande i Central- og Østeuropa og Grønland. Ordnin-
gen forlænges for 3-årige perioder med satspuljeaftalerne for 1995 og for 1999. Ved udmønt-
ningen af satspuljen for 2001 er kontoen permanentgjort.

Regler der fraviges
eller suppleres

Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
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, aktivite-
terne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den
faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af
bevilling til § 15.11.01. Departementet
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15.23.09. Forsørgelse efter lov om aktiv socialpolitik (Lovbunden)

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... -2,3 5,6 7,2 6,1 6,1 6,1 6,1

10. Forsørgelse efter lov om aktiv
 socialpolitik

Udgift ................................................... -2,3 5,6 7,2 6,1 6,1 6,1 6,1
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... -2,3 5,6 7,2 6,1 6,1 6,1 6,1

10. Forsørgelse efter lov om aktiv socialpolitik
Efter § 83 i lov om aktiv socialpolitik kan der ydes hjælp til udgifter ved udøvelse af ret til

samvær med egne børn under 18 år, som ikke bor hos ansøgeren. Det er en betingelse, at ansø-
geren ikke har økonomisk mulighed for at betale udgifterne. Efter stk. 2 i samme paragraf kan
der under særlige betingelser tillige ydes hjælp til afholdelse af rejseudgifter med henblik på
kontakt til børn, der er ført til udlandet uden samtykke fra forældremyndighedens indehaver.

Efter § 84 i lov om aktiv socialpolitik kan der ydes hjælp til dækning af udgifter til et barns
forsørgelse, når forældremyndigheden ved forældremyndighedsindehaverens død er tillagt perso-
ner, der ikke har forsørgelsespligt over for barnet. Det er en betingelse, at barnets indtægter ikke
er tilstrækkelige til at dække udgifterne ved at forsørge barnet.

Som følge af vedtagelsen af forældreansvarsloven blev reglerne om transport ved samvær
ændret, hvilket indebærer, at der kan ydes hjælp til transportudgifter ved samvær til ansøger, som
barnet bor hos. På denne baggrund overføres der fra og med 2007 0,6 mio. kr. årligt til kontoen
fra satspuljen.

Med 50 pct. statsrefusion forventes en statslig udgift på 6,1 mio. kr. i 2014.

Aktivitetsoversigt

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

II. Behovsdækning
Antal modtagere i året (i 1.000) .... 1,3 1,4 1,6 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

IV. Ressourcer (mio. kr., 2014-pl)
Offentlige udgifter .......................... 15,1 18,0 17,8 11,7 11,4 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2
Statens udgifter ............................... 7,5 9,0 8,9 5,9 5,7 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1

V. Gennemsnitsudgifter (1.000 kr.)
Offentlige udgifter pr. modtager,
2014-pl ............................................ 11,6 12,4 11,5 9,9 9,6 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3
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15.25. Udvikling af dagtilbud

| 15.25.01. Bedre kvalitet i dagtilbud (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)
| Ved kongelig resolution af 9. august 2013 overføres en del af § 20.89.01.19. Forsøg og ud-
| vikling mv. i forbindelse med dagtilbud med tilsagnsordning fra Undervisningsministeriet til So-
| cial-, Børne- og Integrationsministeriet.

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 7,5 5,2 - - - - -

10. Ansøgningspulje og forskning
Udgift ................................................... 2,4 2,0 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 2,4 2,0 - - - - -

20. Enkeltstående initiativer vedrø-
rende bedre kvalitet i dagtilbud
Udgift ................................................... 3,5 1,3 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 1,4 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 3,5 -0,1 - - - - -

30. Efteruddannelse
Udgift ................................................... 1,3 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 1,3 - - - - - -

50. Udvikling af ledelsesformer i
 selvejende daginstitutioner

Udgift ................................................... 0,2 1,8 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,2 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - 1,8 - - - - -

Videreførselsoversigt: 

 Beholdning
Mio. kr. primo 2013

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 45,5

I alt .................................................................................................................................. 45,5

| Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges
| eller suppleres| Beskrivelse

| 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. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
| ling til § 15.11.01. Departementet.
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| 10. Ansøgningspulje og forskning
| Kontoen blev oprettet i 2006 med bevilling i 2006-2009. Puljen skal anvendes til forbedring
| af kvaliteten i dagtilbud, herunder en forstærket indsats i forhold til udsatte børn i dagtilbud, jf.
| Aftalen mellem VK-regeringen og Dansk Folkeparti af 16. januar 2006. Puljen kan efter ansøg-
| ning fra kommuner, organisationer og dagtilbud anvendes inden for temaerne udsatte børn, styr-
| kelse af ledelseskompetencen, god praksis i forhold til bedre kost og bevægelse og fremme af
| natur- og idrætsbørnehaver. Der blev i første omgang givet tilsagn til udvalgte projekter på bag-
| grund af 2 udbudsrunder i 2006. Herudover er der afsat midler til forskning i støtteindsatsen i
| dagtilbuddene og udvikling af modelprojekter.
| De resterende midler anvendes inden for et eller flere af de fire ovenstående temaer og for-
| deles på baggrund af ansøgningsrunder.

| 20. Enkeltstående initiativer vedrørende bedre kvalitet i dagtilbud
| Kontoen blev oprettet i 2006 med bevilling i 2006-2009. Puljen anvendes inden for formålet
| Bedre kvalitet i dagtilbud til enkeltstående initiativer, jf. Aftalen mellem VK-regeringen og Dansk
| Folkeparti af 16. januar 2006. Puljen kan bl.a. anvendes til inspirationsmaterialer, konferencer
| eller nye initiativer. Af puljen finansieres screening af eksisterende viden om udsatte børn i
| dagpleje og daginstitutioner og hvilke metoder der virker samt udvikling og evaluering mv. af
| Børneboxen i Fødevarestyrelsen.
| Af puljen finansieres en undersøgelse af de selvejende daginstitutioners vilkår og rammebe-
| tingelser.
| Kontoen blev i 2007 forhøjet med 2,0 mio. kr. som følge af aftalen af 31. oktober 2006
| mellem VK-regeringen og Dansk Folkeparti om udmøntning af 600,0 mio. kr. til bedre kvalitet
| i dagtilbud, herunder en forstærket indsats i forhold til udsatte børn. Midlerne anvendes til at
| udarbejde vejledende materialer til kommuner og dagtilbud i forhold til evaluering og måling i
| forbindelse med læreplanernes seks temaer.
| Hovedparten af puljemidlerne er afsat til forventede projekter.

| 30. Efteruddannelse
| Kontoen blev oprettet i 2007 med 8,1 mio. kr. i 2007, jf. Aftalen af 31. oktober 2006 mellem
| VK-regeringen og Dansk Folkeparti om udmøntning af 600,0 mio. kr. til bedre kvalitet i dagtil-
| bud, herunder en forstærket indsats i forhold til udsatte børn.
| Midlerne anvendes til en samlet efteruddannelsespakke for personalet i dagtilbud, der om-
| fatter et særligt fokus på at øge personalets kompetencer i forhold til at identificere og arbejde
| målrettet og kvalificeret med udsatte børn i dagtilbud, herunder læring, sprogvurdering og -sti-
| mulering.

| 50. Udvikling af ledelsesformer i selvejende daginstitutioner
| Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 5,0 mio. kr. i 2011 som følge
| af Aftale om finansloven for 2011. Der igangsættes et samarbejde med Menighedernes Dagin-
| stitutioner om et projekt om bedre kvalitet i selvejende dagtilbud gennem udvikling af ledelses-
| former, herunder netværksledelse.

| 15.25.03. Udviklingsarbejde om kvalitet i dagtilbud (KID) (tekstanm. 111) (Reser-
| vationsbev.)
| Ved kongelig resolution af 9. august 2013 overføres en del af § 20.89.01.19. Forsøg og ud-
| vikling mv. i forbindelse med dagtilbud med tilsagnsordning fra Undervisningsministeriet til So-
| cial-, Børne- og Integrationsministeriet.
| Kontoen omfatter projektet vedrørende udviklingsarbejde om kvalitet i dagtilbud (KID).
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Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017

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

10. Bedre kvalitet i den sociale ind-
sats gennem målrettet metodeud-
vikling og formidling
Udgift ................................................... 0,1 0,1 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

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

Videreførselsoversigt: 

 Beholdning
Mio. kr. primo 2013

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,1

I alt .................................................................................................................................. 0,1

| 10. Bedre kvalitet i den sociale indsats gennem målrettet metodeudvikling og formidling
| Som led i udmøntning af satspuljen for 2002 er afsat 17,9 mio. kr. i 2002, 12,7 mio. kr. i
| 2003, 2,7 mio. kr. i 2004 og 1,6 mio. kr. i 2005.
| Der er afsat yderligere 10,0 mio. kr. i 2003 og 10,0 mio. kr. til gennemførelse af anden fase
| af udviklingsprojektet om kvalitet i dagtilbud (KID). I anden fase af projektet er afsat 25,0 mio.
| kr. til en ansøgningspulje til udvikling af det pædagogiske arbejde, de resterende midler anvendes
| til bl.a. evaluering og erfaringsopsamlinger.

15.25.06. Udvikling af reservebedsteforældreordning til pasning af syge børn (Re-
servationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges
| eller suppleres| Beskrivelse

| 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. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
| ling til § 15.11.01. Departementet.

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: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 0,3 0,0 - - - - -

10. Udvikling af reservebedsteforæl-
dreordning til pasning af syge

 børn
Udgift ................................................... 0,3 0,0 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 0,3 0,0 - - - - -

Videreførselsoversigt: 

 Beholdning
Mio. kr. primo 2013

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 1,8

I alt .................................................................................................................................. 1,8
Bemærkninger: Den videreførte beholdning på kontoen anvendes dels til uddeling af balanceprisen, der falder inden for
samme formål som reservebedsteforældreordningen, nemlig at arbejde for en bedre balance mellem familie- og arbejdsliv
og dels til planlagte aktiviteter. Balanceprisen var en af Familie- og Arbejdslivskommissionens anbefalinger.

10. Udvikling af reservebedsteforældreordning til pasning af syge børn
Kontoen blev oprettet på finansloven for 2005 som led i Aftalen mellem den daværende

VK-regering, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne om Børn, handicappede, hospicepladser,
retsafgifter, restanceinddrivelse mv af november 2005. I forbindelse med Aftale mellem den da-
værende VK-regering, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne om finansloven 2005 af no-
vember 2005 blev der afsat 10,0 mio. kr. til ordningen, og bevillingen blev i 2005 anvendt til en
forsøgsordning, hvor kommunerne kunne søge om tilskud til at udvikle reservebedsteforældre-
ordninger til pasning af syge børn samt til evaluering af ordningen. Der blev på daværende tids-
punkt kun igangsat to projekter, hvorfor den daværende VK-regering besluttede at udvide ansø-
gerkredsen til også at gælde frivillige organisationer. Puljen til udvikling af reservebedsteord-
ninger blev i 2008 genudmeldt med et beløb på 5,0 mio. kr. I alt 7 kommuner og frivillige or-
ganisationer fik primo januar 2009 tildelt bevillinger for perioden fra 1. januar 2009 til 31. de-
cember 2010.

| 15.25.07. Reserve vedrørende dagtilbudsloven (Reservationsbev.)
| Ved kongelig resolution af 9. august 2013 overføres en del af § 20.89.01.19. Forsøg og ud-
| vikling mv. i forbindelse med dagtilbud med tilsagnsordning fra Undervisningsministeriet til So-
| cial-, Børne- og Integrationsministeriet.

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... -16,9 17,8 - - - - -

10. Reserve vedrørende dagtilbuds-
 loven

Udgift ................................................... -16,9 17,8 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 17,8 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... -16,9 - - - - - -
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Videreførselsoversigt: 

 Beholdning
Mio. kr. primo 2013

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 80,0

I alt .................................................................................................................................. 80,0

| 10. Reserve vedrørende dagtilbudsloven
| Kontoen er oprettet på Aftale om finansloven for 2007 til finansiering af udgifter i tilknytning
| til en dagtilbudslov, jf. Aftalen af 31. oktober 2006 mellem VK-regeringen og Dansk Folkeparti
| om udmøntning af 600,0 mio. kr. til bedre kvalitet i dagtilbud, herunder en forstærket indsats i
| forhold til udsatte børn. Af midlerne finansieres såvel kommunale merudgifter som følge af lo-
| vændringen som løn- og driftsudgifter ved centrale merudgifter ved lovændringen. Herudover er
| der i 2010 indgået aftale om at anvende 42,5 mio. kr. til initiativer til at understøtte dagtilbuds-
| lovens krav vedrørende sprog. Udmøntningen optages direkte på tillægsbevillingsloven.
| Der omprioriteres -15,0 mio. kr. i 2011 og -28,4 mio. kr. årligt i 2012 og frem til finansiering
| af obligatoriske dagtilbud, jf. § 15.11.79, og Task force vedrørende unge- og forældrepålæg, jf.
| § 15.25.10. Omprioriteringen sker som led i Aftale om finansloven for 2011.

| 15.25.08. Reserve til frokost i daginstitutioner (Reservationsbev.)
| Ved kongelig resolution af 9. august 2013 overføres en del af § 20.89.01.19. Forsøg og ud-
| vikling mv. i forbindelse med dagtilbud med tilsagnsordning fra Undervisningsministeriet til So-
| cial-, Børne- og Integrationsministeriet.

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... -47,2 - - - - - -

10. Reserve til frokost i daginstitu-
 tioner

Udgift ................................................... -47,2 - - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... -47,2 - - - - - -

| 10. Reserve til frokost i daginstitutioner
| Kommunerne får i 2010 efter § 4 i lov nr. 1098 af 30. november 2009 mulighed for at indføre
| et sundt frokostmåltid og i tilknytning hertil hæve forældrebetalingsandelen til 30 pct. i de insti-
| tutioner, hvor der er indført eller indføres frokost efter § 4 i lov nr. 1098 af 30. november 2009,
| og gældende fra det tidspunkt, hvor frokostmåltidet tilbydes. Disse kommuner vil på baggrund
| af objektive kriterier få udbetalt en forholdsmæssig del af 400,0 mio. kr. i 2010.
| Den enkelte kommunes tilskud udgør maksimalt kommunens bloktilskudsandel af 400,0 mio.
| kr., som udløses, hvis der er frokost efter §4 i lov nr. 1098 af 30. november 2009 i alle dagin-
| stitutioner fra 1. januar 2010. Tilskuddet korrigeres forholdsmæssigt på grundlag af tidspunktet
| for indførelse af frokost og andelen af børn optaget i kommunens daginstitutioner, der har fået
| frokost efter §4. Der udbetales ikke tilskud, hvis kommunen ikke tilbyder frokost i kommunens
| daginstitutioner i 2010.
| Der er udbetalt et foreløbigt tilskud for 2010. Tilskuddet efterreguleres i 2011 på baggrund
| af regnskabet for 2010.
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15.25.09. Centrale initiativer i forbindelse med Barnets Reform (tekstanm.
111) (Reservationsbev.)

I efteråret 2009 indgik partierne bag satspuljen forlig om en reform af området udsatte børn
og unge, Barnets Reform. Kontoen er oprettet med 222,7 mio. kr. i 2010, 82,4 mio. kr. i 2011,
31,0 mio. kr. i 2012 og 19,2 mio. kr. i 2013 til finansiering af merudgifterne ved Barnets Reform,
herunder udgifter til en styrkelse af familieplejeområdet, tidlig indsats, øget støtte til forældre til
udsatte børn, udarbejdelse og formidling af viden samt efteruddannelse.

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 78,6 88,9 19,7 28,3 28,2 29,2 29,2

10. Udvikling af plejefamilieområ-
 det

Udgift ................................................... 14,6 12,3 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,4 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 14,2 12,3 - - - - -

11. Styrkelse af det tværfaglige
 samarbejde (SSP-puljen)

Udgift ................................................... 7,7 7,8 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,1 0,0 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 7,6 7,8 - - - - -

12. Målrettet indsats overfor sårbare,
 unge mødre

Udgift ................................................... 4,1 21,5 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,8 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 3,3 21,5 - - - - -

13. Strategisk forskningsprogram og
 vidensportal

Udgift ................................................... 7,0 13,5 3,2 7,5 7,5 7,5 7,5
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,5 0,3 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 6,5 13,2 3,1 7,3 7,3 7,3 7,3

14. Implementering og undersøgel-
 ser

Udgift ................................................... 16,6 8,7 0,5 - - - -

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud 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. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
ling til § 15.11.01. Departementet.
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43. Interne statslige overførsels-
  udgifter .......................................... 0,0 0,0 - - - - -

46. Tilskud til anden virksomhed og
  investeringstilskud ......................... 16,6 8,7 0,5 - - - -

15. Støtte til forældre til anbragte
 børn

Udgift ................................................... 5,6 4,1 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,2 0,1 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 5,4 4,0 - - - - -

16. Bisidder til udsatte børn og unge
Udgift ................................................... 5,5 6,0 - 4,5 4,5 5,5 5,5
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - - - 0,1 0,1 0,2 0,2
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 5,5 6,0 - 4,4 4,4 5,3 5,3

17. Efteruddannelse af sagsbehand-
 lere

Udgift ................................................... 17,7 14,9 16,0 16,3 16,2 16,2 16,2
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,5 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 17,2 14,6 15,5 15,8 15,7 15,7 15,7

Videreførselsoversigt: 

 Beholdning
Mio. kr. primo 2013

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 101,1

I alt .................................................................................................................................. 101,1

10. Udvikling af plejefamilieområdet
Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti, Det Radikale Ven-

stre, Liberal Alliance, Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti om barnets reform og ud-
møntningen af satspuljen for 2010 af oktober 2009 er der afsat 30,0 mio. kr. i 2010 og 13,0 mio.
kr. i 2011 til en udvikling af plejefamilieområdet. Midlerne er afsat til en undersøgelse af pleje-
familiernes forhold, en national rekrutteringskampagne og et centralt udviklingsprojekt om ple-
jefamilieområdet. Herudover skal der ske en opdatering af det indledende plejefamiliekursus
(RUGO) samt en evaluering af lovændringerne.

11. Styrkelse af det tværfaglige samarbejde (SSP-puljen)
Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti, Det Radikale Ven-

stre, Liberal Alliance, Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti om barnets reform og ud-
møntningen af satspuljen for 2010 af oktober 2009 er der afsat 19,7 mio. kr. i 2010, 3,2 mio. kr.
i 2011 og 0,2 mio. kr. i 2012 til et centralt udviklingsprojekt om en styrkelse af det tværfaglige
samarbejde (SSD-puljen). Initiativet har til formål at øge opmærksomheden på muligheden for
at udveksle oplysninger og for at finde gode modeller til at styrke det tværfaglige samarbejde.
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12. Målrettet indsats overfor sårbare, unge mødre
Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti, Det Radikale Ven-

stre, Liberal Alliance, Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti om barnets reform og ud-
møntningen af satspuljen for 2010 af oktober 2009 er der afsat 52,3 mio. kr. i 2010 og 25,7 mio.
kr. i 2011 til et centralt initiativ, hvor et antal kommuner, evt. i samarbejde med private eller
frivillige foreninger, udvikler metoder og indsatser, der understøtter gruppen af unge udsatte
mødre i deres videre muligheder, herunder udvikling af familiehuse. Formålet er, at de unge,
udsatte mødre gennemfører en uddannelse, bliver selvforsørgende samt øger deres forældrekom-
petencer og skaber ressourcestærke netværk. Socialstyrelsen varetager administration af initiativet.

13. Strategisk forskningsprogram og vidensportal
Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti, Det Radikale Ven-

stre, Liberal Alliance, Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti om barnets reform og ud-
møntningen af satspuljen for 2010 af oktober 2009 er der afsat 41,0 mio. kr. i 2010, 15,0 mio.
kr. i 2011, 10,3 mio. kr. i 2012, 3,7 mio. kr. i 2013 og 7,0 mio. kr. i årene herefter til etablering
af et strategisk forskningsprogram vedrørende udsatte børn og unge samt til oprettelsen og driften
af en vidensportal, hvor fagfolk i kommunerne på en let tilgængelig måde kan få den nyeste op-
daterede viden på området udsatte børn og unge.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nedsat med 0,8 mio. kr. i 2013. Bevillin-
gen overføres til § 15.11.79.20. Det kommunale lov- og cirkulæreprogram til dokumentations-
projektet for udsatte børn og unge.

14. Implementering og undersøgelser
Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti, Det Radikale Ven-

stre, Liberal Alliance, Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti om barnets reform og ud-
møntningen af satspuljen for 2010 af oktober 2009 er der afsat 44,7 mio. kr. i 2010 samt 0,5 mio.
kr. fra 2011 til 2013 til implementeringsaktiviteter i forhold til Barnets Reform samt til en un-
dersøgelse af egne værelser, en evaluering af igangværende forsøg med efterværn for tidligere
anbragte og informationsmateriale om de ændrede regler vedrørende underretningspligten.

Der er omprioriteret -10,0 mio. kr. i 2011. Omprioriteringen sker som led i udmøntningen
af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative
Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011.

15. Støtte til forældre til anbragte børn
Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti, Det Radikale Ven-

stre, Liberal Alliance, Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti om barnets reform og ud-
møntningen af satspuljen for 2010 af oktober 2009 er der afsat 10,0 mio. kr. i 2010, 5,0 mio.
kr. i 2011 og 5,0 mio. kr. i 2012 til at forbedre støtten til forældre til anbragte børn og unge -
herunder udarbejdelse af materiale til forældre og børn om deres rettigheder samt støtte til FBU
ForældreLANDSforeningen, som rådgiver forældre til anbragte børn.

16. Bisidder til udsatte børn og unge
Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti, Det Radikale Ven-

stre, Liberal Alliance, Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti om barnets reform og ud-
møntningen af satspuljen for 2010 af oktober 2009 er der afsat 15,0 mio. kr. i 2010 og 5,0 mio.
kr. i 2011 til at udbrede brugen af bisiddere til udsatte børn og unge.

| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 4,5 mio. kr. årligt i 2014 og
| 2015 og 5,5 mio. kr. årligt fra 2016 og frem til finansiering af Børns Vilkårs bisidderordning, jf.
| Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative
| Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014.
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17. Efteruddannelse af sagsbehandlere
Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti, Det Radikale Ven-

stre, Liberal Alliance, Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti om barnets reform og ud-
møntningen af satspuljen for 2010 af oktober 2009 er der afsat 15,0 mio. kr. årligt fra 2010 og
fremover til øget efteruddannelse af sagsbehandlere og øvrigt frontpersonale på området udsatte
børn og unge.

15.25.10. Task-force vedr. vejledning til kommuner om unge- og
forældrepålægget (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 3,5 0,5 - - - - -

10. Task-force vedr. unge- og foræl-
 drepålægget

Udgift ................................................... 3,5 0,5 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,1 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 3,4 0,5 - - - - -

10. Task-force vedr. unge- og forældrepålægget
Kontoen er oprettet med 4,0 mio. kr. i 2011 som følge af Aftale mellem den daværende

VK-regering, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne om finansloven for 2011 af november
2010. Midlerne skal anvendes til en task-force, der skal vejlede kommunerne om de muligheder,
unge- og forældrepålægget giver.

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

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal
Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntningen af satspuljen for 2013 fra oktober
2012 er midler afsat 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.

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: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... - - 20,0 29,5 28,3 13,1 9,1

10. Oplysningskampagner og opkva-
lificering af arbejdet vedr. udsat-
te børn og unge

 Udgift ................................................... - - 7,5 5,3 5,1 1,0 -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - - 0,2 0,2 0,2 - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - 7,3 5,1 4,9 1,0 -

30. Styrkelse af indsatsen over for
krænkende børn mv.
Udgift ................................................... - - 3,5 7,1 7,1 7,1 7,1
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - - 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - 3,4 6,9 6,9 6,9 6,9

40. Kommunernes sagsbehandling
og ledelse vedr. udsatte børn og

 unge
Udgift ................................................... - - 7,0 15,1 14,1 3,0 2,0
43. Interne statslige overførsels-

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevilling på forslag til lov om tillægsbe-
villing fra § 15.25.11.10. Initiativer til understøttelse af oplysnings-
kampagner og lign., samt opkvalificering af arbejdet vedr. udsatte børn
og unge mv. til § 20.29.01. Departementet i forbindelse med initiativer
til understøttelse af oplysningskampagner og lign., samt opkvalificering
af arbejdet vedr. udsatte børn og unge mv.

BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevilling på forslag til lov om tillægsbe-
villing fra § 15.25.11.40. Initiativer til understøttelse af kommunernes
sagsbehandling og ledelse på området udsatte børn og unge mv. 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 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn på §§ 15.25.11.10, 15.25.11.30 og
15.25.11.40.

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. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
ling til § 15.11.01. Departementet.

BV 2.10.5 Der kan i forbindelse med overførsel til § 20.29.01. Departementet
overføres driftsmidler til lønsum.
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  udgifter .......................................... - - 0,2 0,5 0,4 0,1 0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - 6,8 14,6 13,7 2,9 1,9

50. Midler til Børns Vilkår vedr. er-
 statningssager mv.
 Udgift ................................................... - - 2,0 2,0 2,0 2,0 -

43. Interne statslige overførsels-
  udgifter .......................................... - - 0,1 0,1 0,1 0,1 -

46. Tilskud til anden virksomhed og
  investeringstilskud ......................... - - 1,9 1,9 1,9 1,9 -

10. Oplysningskampagner og opkvalificering af arbejdet vedr. udsatte børn og unge
Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal

Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntningen af satspuljen for 2013 af oktober 2012
er kontoen 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. Midlerne er afsat til udarbejdelse og formidling af vejledningsmateriale, oplysnings-
kampagner og undervisningsmateriale mv. til både børn og unge og fagpersoner om rettigheder,
samarbejdsformer, og praksis på området udsatte børn og unge, samt tværfaglige initiativer.
Midlerne kan udmøntes som ansøgningspuljer, enkeltinitiativer mv.

30. Styrkelse af indsatsen over for krænkende børn mv.
Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal

Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntningen af satspuljen for 2013 af oktober 2012
er kontoen oprettet med 3,5 mio. kr. i 2013, 7,0 mio. kr. årligt i 2014 og frem. Midlerne er afsat
til en styrkelse af indsatsen overfor børn, der krænker andre børn, bl.a. med henblik på at udvikle
en landsdækkende indsats.

40. Kommunernes sagsbehandling og ledelse vedr. udsatte børn og unge
Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal

Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntningen af satspuljen for 2013 af oktober 2012
er kontoen 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. årligt herefter. Midlerne er afsat til en styrkelse af rammerne for
sagsbehandlingen på børneområdet. Dette sker blandt andet via styrkelse af task forcen på bør-
neområdet 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.

Som led i udmøntningen af satspuljeaftalen for 2013 overføres 0,9 mio. kr. til § 15.11.21.10.
Ankestyrelsen og 1,1 mio. kr. til § 15.11.30.10. Socialstyrelsen årligt i 2014 og frem til udvi-
delsen af eksisterende aktiviteter i taskforce på børne- og ungeområdet.

50. Midler til Børns Vilkår vedr. erstatningssager mv.
Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal

Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntningen af satspuljen for 2013 af oktober 2012
er kontoen oprettet med 2,0 mio. kr. årligt i 2013-2016. 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.
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| 15.26. Forebyggelsesinitiativer

| 15.26.01. Forebyggende indsats for udsatte børn og unge (tekstanm. 111) (Reserva-
| tionsbev.)
| Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 70,0 mio. kr. årligt i perioden
| 2014-2017 til en forebyggelsesindsats, der skal sikre en tidlig og målrettet indsats over for børn
| og unge, der vokser op i udsatte familier, jf. Aftale om finansloven for 2014.

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... - - - 70,0 70,0 70,0 70,0

10. Forebyggende indsats for udsatte
børn og unge
Udgift ................................................... - - - 70,0 70,0 70,0 70,0
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - - - 1,7 1,6 1,6 1,6
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - - 68,3 68,4 68,4 68,4

| 10. Forebyggende indsats for udsatte børn og unge
| Af den samlede ramme på 280 mio. kr. i perioden 2014-2017 afsættes der 97,0 mio. kr. i
| perioden 2014-2017 til styrkelse af den familierettede, forebyggende indsats gennem igangsæt-
| telse af generelle forebyggende forældrekurser til førstegangsforældre og intensive forældreforløb
| målrettet udsatte familier.
| Der afsættes 55,0 mio. kr. i perioden 2014-2017 til virksomme metoder i dagtilbud, som skal
| styrke den tidlige indsats over for udsatte børn i dagtilbud.
| Der afsættes 6,0 mio. kr. i perioden 2014-2017 til oplysningsaktiviteter, der skal bidrage til
| at udbrede kommunernes anvendelse af fritidsaktiviteter som en forebyggende indsats over for
| udsatte børn og unge.
| Der afsættes 60,0 mio. kr. i perioden 2014-2017 til at fremme strategiske samarbejder mellem
| kommuner og frivillige organisationer om indsatser over for udsatte børn og unge. Der afsættes
| 16,0 mio. kr. i perioden 2014-2017 til udvikling og understøttelse af den samlede forebyggelses
| indsats, og der afsættes 28,0 mio. kr. i perioden 2014-2017 til forskning og evaluering af de
| indsatser og metoder, der igangsættes.
| Herudover kan der inden for den samlede ramme til forebyggelsesindsatsen anvendes midler
| til lovgivningsinitiativer på området.

| Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges
| eller suppleres| Beskrivelse

| BV 2.2.11| Tilskud 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. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
| ling til § 15.11.01. Departementet.
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| Der vil i forbindelse med forslag til finanslov for 2015 blive oprettet særskilte underkonti til
| samtlige delinitiativer.
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Individuel boligstøtte

15.31. Boligydelse til pensionister
Individuel boligstøtte til betaling af boligudgifter kan ydes som boligydelse eller som bolig-

sikring. Til ansøgere, som bor i en husstand, hvor der er personer, der modtager folkepension,
kan der ydes boligydelse, jf. § 15.31.01. Boligydelser til pensionister. Til ansøgere, hvor der ikke
er en folkepensionist i husstanden, kan der ydes boligsikring, jf. § 15.31.02. Boligsikring.

Derudover kan der til husstande, hvor der bor en førtidspensionist med pension efter reglerne
fra før 2003, udbetales boligydelse. Hvis førtidspensionen er tilkendt efter de nye regler fra 2003
og frem, kan der ikke udbetales boligydelse, men boligsikring.

Til lejere ydes boligstøtte som skattefrit tilskud. Til ejere og andelshavere ydes boligstøtten
som lån. Der kan dog ydes boligstøtte til andelshavere med 40 pct. som tilskud og 60 pct. som
lån, når der i den aktuelle bolig er ansøgt om boligstøtte før 1. juli 2008.

Boligstøtte udmåles på husstandsniveau ud fra boligudgifterne, indkomst og formue, antal
voksne, antal børn samt boligarealet. Området administreres fra 1. marts 2013 af Udbetaling
Danmark, jf. lov nr. 324 af 11. april 2012 med senere ændringer.

15.31.01. Boligydelser til pensionister (Lovbunden)
I medfør af lov om individuel boligstøtte, jf. LB nr. 34 af 18. januar 2013 med senere æn-

dringer ydes boligydelse til folkepensionister og førtidspensionister tilkendt pension efter de indtil
1. januar 2003 gældende regler.

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 6.972,9 7.152,9 7.227,6 7.441,5 7.479,7 7.514,8 7.652,2
Indtægtsbevilling ......................................... 33,2 34,3 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0

10. Boligydelse til pensionister
Udgift ................................................... 6.830,7 7.004,0 7.093,6 7.317,5 7.355,7 7.390,8 7.528,2
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 6.830,7 7.004,0 7.093,6 7.317,5 7.355,7 7.390,8 7.528,2

20. Boligydelseslån til pensionister
Udgift ................................................... 142,1 148,9 134,0 124,0 124,0 124,0 124,0
54. Statslige udlån, tilgang ................. 142,1 148,9 134,0 124,0 124,0 124,0 124,0
Indtægt ................................................ 33,2 34,3 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0
32. Overførselsindtægter fra kommuner

  og regioner .................................... 33,2 34,3 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0

10. Boligydelse til pensionister
Kontoen omfatter boligydelse ydet som tilskud. Tilskuddet udbetales af Udbetaling Danmark,

der finansierer udgiften ved træk på statens konto med 75 pct. og resten på kommunernes konti.
Da boligydelse ydes til folkepensionister og førtidspensionister efter de gamle regler fra før

1. januar 2003, vil udgifterne på kontoen være påvirkede af den demografiske udvikling med flere
over 65 år samt af førtidspensionsreformen, der medfører, at der over tid vil være færre førtids-
pensionister, som modtager boligydelse. Samlet set forventes antal modtagere af boligydelse i de
kommende år at stige, fordi den demografiske udvikling med flere i pensionsalderen ikke længere
modvirkes af samme store nedgang i antallet af førtidspensionister, der får boligydelse.

Boligydelse til borgere, som er anvist af kommunen til en ældre-/handicapbolig, ydes på
særligt favorable vilkår, hvor boligstøttelovens regler om loft over huslejens og boligydelsens
størrelse ophæves.
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Der er som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om
en skattereform af juni 2012 indbudgetteret mindreudgifter som følge af, at førtidspensionister
får mulighed for frivilligt at overgå fra førtidspension efter de gamle regler til førtidspension efter
de nye regler, på 36,0 mio. kr. i 2014, 35,0 mio. kr. i 2015 og 33,0 mio. kr. i 2016 (2013-pl).

Der er som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om
en skattereform af juni 2012 indbudgetteret virkningerne af, at pensionstillægget til folkepensio-
nister forhøjes i 2015 og 2016, hvilket reducerer de statslige udgifter til boligydelse med 10,5
mio. kr. i 2015 og med 21,0 mio. kr. i 2016 og frem (2013-pl).

Med en statslig finansiering af boligydelsen på 75 pct. forventes udgifterne i 2014 at blive
7.353,5 mio. kr.

| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 36,0 mio. kr. i 2014, 36,0
| mio. kr. i 2015 og 32,0 mio. kr. i 2016 og 2017 som følge af nedjustering af skønnet for, hvor
| mange førtidspensionister, der vælger at benytte muligheden for fri overgang fra førtidspension
| efter de gamle regler til førtidspension efter de nye regler.
| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene reduceret med 72,0 mio. kr. årligt som følge
| af nyt skøn for gennemsnitsudgifterne baseret på de seneste oplysninger for 2013.

| Aktivitetsoversigt

20. Boligydelseslån til pensionister
Pensionister, der er andelshaver eller bor i ejerbolig, kan få boligydelse som lån efter nærmere

regler, jf. de indledende bemærkninger til aktivitetsområdet.
Boligydelseslån tilskrives renter svarende til diskontoen 1. oktober det forudgående år, og

lånet inkl. tilskrevne renter tilbagebetales ved død, fraflytning eller lignende. Samtlige afdrag og
tilskrevne renter på boligydelseslån tilfalder staten. Kontoen er opgjort brutto med 100 pct. af
udlånet plus samtlige tilskrevne renter på udestående boligstøttelån på standardkonto 54. Statslige
udlån, tilgang. Kommunernes andel af udlånet på 25 pct. er konteret på standardkonto 32. Over-
førselsindtægter fra kommuner.

De tilskrevne renter posteres også som en indtægt på § 15.31.06. Renteindtægter af bolig-
ydelseslån, boligsikringslån og beboerindskudslån mv., således at udlånskontoen plus renteind-
tægterne samlet går i nul.

Tilbagebetalinger af lån (afdrag) indtægtsføres på § 15.31.05. Afdrag, afskrivning og gen-
vunden afskrivning boligydelseslån, boligsikringslån og beboerindskudslån mv. sammen med tab
og genvundne tab.

Fra 1. marts 2013 afregnes lån, renter og afdrag månedligt via Udbetaling Danmark.
Med en statslig finansiering af boligydelseslånene på 75 pct. og 100 pct. på afdrag og rentetil-
skrivninger forventes udgifterne i 2014 at blive 93,0 mio. kr.

| 2008| 2009| 2010| 2011| 2012| 2013| 2014| 2015| 2016| 2017

| II.| Behovsdækning (1.000)
| Antal husstande..............................| 313| 305| 299| 295| 292| 287| 290| 293| 295| 297

| IV.| Ressourcer (mio. kr., løbende pl)
| Offentlige kalenderårsudgifter.......| 9.870| 9.765| 9.625| 9.732| 9.664| 9.638| 9.757| 9.808| 9.854| 10.038
| Statens andel ..................................| 7.403| 7.323| 7.219| 7.299| 7.248| 7.229| 7.318| 7.356| 7.391| 7.528

| V.| Gennemsnitsudgifter (i 1.000 kr.)
| Pr. modtager, løbende pl ...............| 31,6| 32,0| 32,1| 33,0| 33,1| 33,6| 33,6| 33,5| 33,4| 33,8
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Aktivitetsoversigt

15.31.02. Boligsikring (Lovbunden)
I medfør af lov om individuel boligstøtte, jf. LB nr. 34 af 18. januar 2013 med senere æn-

dringer, ydes boligsikring til personer, der ikke modtager sociale pensioner bortset fra førtids-
pensionister, som er tilkendt pension efter reglerne pr. 1. januar 2003.

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 1.708,0 1.830,1 1.914,1 2.174,0 2.194,8 2.214,8 2.234,8

10. Boligsikring
Udgift ................................................... 1.706,9 1.828,9 1.912,6 2.172,5 2.193,3 2.213,3 2.233,3
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 1.706,9 1.828,9 1.912,6 2.172,5 2.193,3 2.213,3 2.233,3

20. Boligsikringslån til førtidspen-
 sionister m.fl.

Udgift ................................................... 1,1 1,2 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
54. Statslige udlån, tilgang ................. 1,1 1,2 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

10. Boligsikring
Kontoen omfatter boligsikring, der ydes som tilskud. Tilskuddet udbetales af Udbetaling

Danmark, der finansierer udgiften ved træk på statens konto med 50 pct. og resten på kommu-
nernes konti.

Boligsikring ydes til alle, der efter nærmere regler om indkomst, husleje osv., er berettigede
til støtte uanset socioøkonomisk gruppe. Modtagergruppen omfatter således erhvervsaktive, uanset
om de er i beskæftigelse eller ej, og førtidspensionister tilkendt pension efter reglerne efter 1.
januar 2003. Øvrige pensionistgrupper er berettigede til boligydelse, jf. § 15.31.01. Boligydelser
til pensionister.

Antallet af modtagere stiger fremover i takt med førtidspensionsreformens indfasning, men
vil herudover tendere til at følge udviklingen i boligudbuddet, konjunkturerne mv.

Der er som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om
en skattereform af juni 2012 indbudgetteret merudgifter, som følge af førtidspensionisters får
mulighed for frivilligt i 2013 at overgå fra førtidspension efter de gamle regler til førtidspension
efter de nye regler, på 12,0 mio. kr. i 2014, 12,0 mio. kr. i 2015 og 11,0 mio. kr. i 2016 (2013-pl).

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Fol-
keparti og Liberal Alliance om reform af kontanthjælpssystemet - flere i uddannelse og job - af
april 2013 er bevillingen på forslag til finansloven for 2014 forhøjet med 16,4 mio. kr. i 2014,
21,1 mio. kr. i 2015 og årene frem som følge af et forventet større antal modtagere.

De statslige udgifter til boligsikring forventes med en finansieringsandel på 50 pct. at blive
2.155,6 mio. kr. i 2014.

| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene reduceret med 2,5 mio. kr. årligt fra og
| med 2014 som følge af forhøjelse af timefradraget i kontanthjælpssystemet, jf. Aftale om fi-
| nansloven for 2014.
| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene reduceret med 12,0 mio. kr. i 2014, 12,0
| mio. kr. i 2015 og 11,0 mio. kr. i 2016 og 2017 som følge af nedjustering af skønnet for, hvor
| mange førtidspensionister, der vælger at benytte muligheden for fri overgang fra førtidspension
| efter de gamle regler til førtidspension efter de nye regler.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

IV. Ressourceforbrug (mio.kr., løbende pl)
Offentlige udgifter. ............................ 178 170 163 167 134 134 124 124 124 124
Statens udgifter ................................ 142 137 129 130 103 103 93 93 93 93
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| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 31,4 mio. kr. i 2014, 39,6
| mio. kr. i 2015, 47,2 mio. kr. i 2016 og med 63,7 mio. kr. i 2017 som følge af et nyt skøn for
| 2013 baseret på de seneste oplysninger.

| Aktivitetsoversigt

20. Boligsikringslån til førtidspensionister m.fl.
Boligsikring ydes som lån til førtidspensionister i ejer- og andelsboliger, jf. dog de indledende

bemærkninger til aktivitetsområdet.
Halvdelen af udlånet stilles til rådighed af staten, mens resten dækkes af kommunerne. Det

offentliges krav mod borgerne i form af renter og afdrag på gæld tilfalder staten og kommunerne
med 50 pct. til hver. Tilskrevne renter og udlånet udgiftsføres på standardkonto 54.

Lånene forrentes med en årlig rente, der er lig med Nationalbankens diskonto d. 1. oktober
året før. Tilskrevne renter på boligsikringslån modposteres som indtægt på § 15.31.06. Rente-
indtægter af boligydelseslån, boligsikringslån og beboerindskudslån mv., da udlånskontoen bela-
stes med rentetilskrivningerne, jf. ovenfor.

Tilbagebetalinger af lån nettoindtægtsføres sammen med tab og genvundne tab på § 15.31.05.
Afdrag, afskrivning og genvunden afskrivning boligydelseslån, boligsikringslån og beboerind-
skudslån mv.

Der er 50 pct. refusion på området, dvs. udlån, renter og afdrag mv. deles ligeligt mellem
staten og den enkelte kommune.

De statslige udgifter til boligsikringslån forventes med en finansieringsandel på 50 pct. at
blive 1,5 mio. kr. i 2013.

Aktivitetsoversigt

15.31.03. Støtte til betaling af beboerindskud (Lovbunden)
I medfør af lov om individuel boligstøtte, jf. LB nr. 34 af 18. januar 2013 med senere æn-

dringer, ydes støtte til betaling af beboerindskud i almene boliger ibrugtaget efter 1. april 1964
samt til kommunalt anviste boliger i andet udlejningsbyggeri. Lånet er indkomstafhængigt, idet
der ikke er krav på lån, hvis indkomsterne overstiger en i loven nærmere fastsat grænse.

| 2008| 2009| 2010| 2011| 2012| 2013| 2014| 2015| 2016| 2017

| II.| Behovsdækning (1.000)
| Antal husstande ............................| 204| 209| 225| 239| 250| 260| 265| 266| 267| 268

| IV.| Ressourcer (mio. kr., løbende pl)
| Offentlige kalenderårsudgifter.......| 2.928| 3.014| 3.409| 3.589| 3.925| 4.102| 4.345| 4.386| 4.426| 4.466
| Statens andel ..................................| 1.464| 1.507| 1.705| 1.794| 1.963| 2.051| 2.172| 2.193| 2.213| 2.233

| V.| Gennemsnitsudgifter (løbende pl)
| Udgift pr. modtager (1.000 kr.) ....| 14,4| 14,4| 15,2| 15,0| 15,7| 15,8| 16,4| 16,5| 16,6| 16,7

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

IV. Ressourceforbrug (mio.kr., løbende pl)
Offentlige udgifter. ............................ - 1,4 2,0 2,2 2,4 2,6 3,0 3,0 3,0 3,0
Statens udgifter ................................ - 0,7 1,0 1,1 1,2 1,3 1,5 1,5 1,5 1,5
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Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017

Udgiftsbevilling ........................................... 175,3 198,2 185,0 215,0 215,0 215,0 215,0

10. Støtte til betaling af beboerind-
 skud

Udgift ................................................... 175,3 198,2 185,0 215,0 215,0 215,0 215,0
54. Statslige udlån, tilgang ................. 175,3 198,2 185,0 215,0 215,0 215,0 215,0

10. Støtte til betaling af beboerindskud
Beboerindskudslån ydes efter ansøgning til indflyttere i almene boliger og lignende ibrugtaget

efter 1. april 1964, når husstandsindkomsten ikke overstiger fuld folkepension tillagt 5 pct. Li-
geledes kan der med udgangspunkt i de samme regler, som er gældende for almindelige bebo-
erindskudslån, ydes lån til betaling af indskud mv. i kommunalt anviste boliger i privat udlej-
ningsbyggeri. 2/3 af de samlede udlånsmidler stilles til rådighed af staten. Til flygtninge mv. kan
endvidere ydes lån til forudbetaling af leje, indskud, depositum mv. til ældre almene boliger mv.
og til private udlejningsboliger. For flygtninge mv. stilles 100 pct. af udlånsmidlerne til rådighed
af staten. Den gennemsnitlige refusion skønnes til omkring 68 pct. Beboerindskuddet udgør 3 pct.
af anskaffelsessummen for alment byggeri finansieret før indekslånereformen i 1982, 2 pct. for
alment byggeri, der er finansieret med indekslån, 10 pct. for lette kollektivboliger og 2 pct. for
ældreboliger. I kommunalt anviste boliger er lånebeløbet begrænset til ikke at kunne overstige 6
måneders leje. Lånene er normalt rente- og afdragsfrie i 5 år, hvorefter lånet tilbagebetales over
højst 10 år. Lånet forrentes efter 5. år med 4,5 pct. p.a., idet der dog kan bevilges rente- og af-
dragsfrihed udover 5. år.

De statslige udgifter til beboerindskudslån forventes i 2014 at udgøre 215,0 mio. kr.

Aktivitetsoversigt

15.31.04. Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter mv. (Lovbunden)
I medfør af lov om individuel boligstøtte, jf. LB nr. 34 af 18. januar 2013 med senere æn-

dringer, ydes garanti for fraflytningsudgifter i visse boliger, når disse stilles til rådighed for
flygtninge.

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017

Udgiftsbevilling ........................................... -69,3 8,6 4,0 7,0 7,0 7,0 7,0

10. Tab på garantier for flygtninges
 fraflytningsudgifter mv.

Udgift ................................................... -69,3 8,6 4,0 7,0 7,0 7,0 7,0
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... -69,3 8,6 4,0 7,0 7,0 7,0 7,0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

IV. Ressourceforbrug (mio.kr., løbende pl)
Offentlige udgifter. ............................ 213 229 254 258 291 316 316 316 316 316
Statens udgifter ................................ 145 156 172 175 198 215 215 215 215 215
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10. Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter mv.
Flygtninge, der inden for de første 3 år efter, at de har opnået opholdstilladelse, kan ved

indflytning i lejeboliger få en kommunal garanti for opfyldelsen af kontraktmæssige forpligtelser
ved fraflytning, jf. gældende boligstøttelov. Der ydes ligeledes dækning for eventuelt lejetab i
boliger, kommunerne har erhvervet for at kunne stille disse til rådighed for flygtninge. Kontoen
omfatter private og kommunale lejeboliger og ikke almene boliger, der hører under § 14.

De statslige udgifter til dækning af garantierne forventes i 2014 at udgøre 7,0 mio. kr.

15.31.05. Afdrag, afskrivninger og genvundne afskrivninger for boligydelseslån,
boligsikringslån og beboerindskudslån mv.

I medfør af lov om individuel boligstøtte, jf. LB nr. 34 af 18. januar 2013 med senere æn-
dringer, foretages afdrag, tabsafskrivninger og genvundne tabsafskrivninger for boligydelseslån,
boligsikringslån og beboerindskudslån mv.

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 32,6 33,8 38,2 38,2 38,2 38,2 38,2
Indtægtsbevilling ......................................... 272,5 288,4 272,0 272,0 272,0 272,0 272,0

10. Afdrag, afskrivninger og gen-
vundne afskrivninger for bolig-
ydelseslån, boligsikringslån og

 beboerindskudslån mv.
Udgift ................................................... 32,6 33,8 38,2 38,2 38,2 38,2 38,2
44. Tilskud til personer ....................... 32,6 33,8 38,2 38,2 38,2 38,2 38,2
Indtægt ................................................ 272,5 288,4 272,0 272,0 272,0 272,0 272,0
28. Ekstraordinære indtægter ............. 0,6 1,9 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
55. Statslige udlån, afgang .................. 271,9 286,5 270,0 270,0 270,0 270,0 270,0

10. Afdrag, afskrivninger og genvundne afskrivninger for boligydelseslån, boligsikringslån
og beboerindskudslån mv.

Kontoen omfatter afdrag, afskrivninger af uerholdelige beløb samt genvundne afskrivninger
af tidligere uerholdelige beløb for boligydelseslån, boligsikringslån og beboerindskudslån mv.

Boligydelses- og boligsikringslån forfalder ved ejerskifte, ved overdragelse af andelsbeviset,
eller såfremt låntageren udtræder af husstanden. Ved lån ydet til ejerboliger søger staten og
kommunerne at sikre værdien af panteretten i det omfang, der fra låntager eller på dennes vegne
er anmodet om at frafalde denne.

Tilbagebetaling af boligydelseslån inkl. tilskrevne renter er en 100 pct. statslig indtægt. For
andre lån fordeles tilbagebetalinger svarende til refusionen på området.

Lån kan afskrives, hvis långiver skønner, at der inden for en rimelig årrække ikke er øko-
nomisk mulighed for at gennemføre kravet.

Ovennævnte skøn er foretaget på baggrund af senest afsluttede regnskabsår og refusioner i
indeværende budgetår. Skønnet over afskrivninger og genvundne afskrivninger af uerholdelige
beløb er behæftet med usikkerhed, da det ikke på forhånd er muligt at forudsige i hvilket omfang,
der vil opstå tab, eller hvor stor en del af tabene, der genindvindes.

Fra 1. marts 2013 afregnes afdrag, genvundne tab og tabsafskrivninger vedrørende bolig-
ydelseslån og boligsikringslån via Udbetaling Danmark.

De statslige nettoindtægter vedrørende afdrag på lån mv. forventes i 2014 at blive 233,8 mio.
kr.
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15.31.06. Renteindtægter af boligydelseslån, boligsikringslån og
beboerindskudslån (Lovbunden)

I medfør af lov om individuel boligstøtte, jf. LB nr. 34 af 18. januar 2013 med senere æn-
dringer, tilskrives årligt renter af udestående boligydelseslån og boligsikringslån. Endvidere har
staten og kommunerne renteindtægter i forbindelse med løbende tilbagebetalinger af beboerind-
skudslån. Kontoen omfatter således tekniske renteopskrivninger og faktisk indbetalte renter.

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Indtægtsbevilling ......................................... 17,4 19,9 15,0 8,0 8,0 8,0 8,0

10. Renteindtægter af boligydelses-
lån, boligsikringslån og bebo-

 erindskudslån
Indtægt ................................................ 17,4 19,9 15,0 8,0 8,0 8,0 8,0
25. Finansielle indtægter .................... 17,4 19,9 15,0 8,0 8,0 8,0 8,0

10. Renteindtægter af boligydelseslån, boligsikringslån og beboerindskudslån
Kontoen omfatter tekniske rentetilskrivninger på udestående boligydelseslån og boligsik-

ringslån, der administreres af Udbetaling Danmark samt renteindtægter på beboerindskudslån mv.,
der administreres i kommunerne

Boligydelseslån og boligsikringslån forrentes med en årlig rente svarende til Nationalbankens
diskonto 1. oktober året før. Af gæld optaget før 2004 tilskrives dog kun renter svarende til den
halve diskonto. Beboerindskudslån er rentefrie i op til 5 år eller længere og udgør ellers 4,5 pct.
p.a. Den statslige andel af rentetilskrivninger udgør 100 pct. for boligydelseslån og for øvrige
lånetyper lægges refusionsprocenten for det pågældende aktivitetsområde til grund.

Ved udarbejdelse af forslaget er Nationalbankens diskonto 0 pct., og der forventes derfor ikke
rentetilskrivninger på boligydelseslån og boligsikringslån i 2014.

De statslige nettoindtægter vedrørende renter på lån forventes i 2014 at blive 8,0 mio. kr.



§ 15.4. 129

Social

15.41. Anden kontanthjælp

15.41.03. Sygebehandling, medicin mv. (Lovbunden)

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 50,1 48,6 125,8 123,8 121,0 119,9 119,5

10. Sygebehandling, medicin mv.
Udgift ................................................... 50,1 48,6 53,1 50,7 50,7 50,7 50,7
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 50,1 48,6 53,1 50,7 50,7 50,7 50,7

20. Tilskud til tandpleje til økono-
misk vanskeligt stillede
Udgift ................................................... - - 72,7 73,1 70,3 69,2 68,8
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... - - 72,7 73,1 70,3 69,2 68,8

10. Sygebehandling, medicin mv.
Efter § 82 i LB nr. 190 af 24. februar 2012 om aktiv socialpolitik kan der ydes hjælp til sy-

gebehandling, medicin, tandbehandling eller lignende, der ikke dækkes efter anden lovgivning,
hvis ansøgeren ikke har økonomisk mulighed for at betale udgifterne. Der kan kun ydes hjælp,
hvis behandlingen er nødvendig af helbredsmæssige grunde.

Antallet af personer, der ifølge kontanthjælpsstatistikken modtog hjælp efter ovennævnte
bestemmelse i perioden 2008-2011, fremgår af nedenstående oversigt, hvor skøn for 2012-2017
også er anført. Desuden er anført ressourcer og gennemsnitsudgifter.

Med 50 pct. statsrefusion forventes en statslig udgift på 50,7 mio. kr. i 2014 og de efterføl-
gende år.

Aktivitetsoversigt

20. Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede
Efter § 82 a ved lov om social aktivpolitik ydes et tilskud til tandpleje for økonomisk van-

skeligt stillede, herunder personer på kontanthjælp mv., jf. Aftalen mellem regeringen og En-
hedslisten om finansloven for 2013 af november 2012. . For 18-24 årige og for 25-29 årige, som
modtager uddannelseshjælp men ikke aktivitetstillæg, ydes tilskud på 100 pct. af den del af ud-
giften til tandpleje, der overstiger 600 kr. For personer, der er fyldt 25 år, og som modtager ud-
dannelseshjælp og aktivitetstillæg eller andre ydelser efter lov om aktiv socialpolitik på kontant-

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

II. Behovsdækning
Antal modtagere i løbet
af året (i 1.000) ................................ 19,8 20,1 18,3 18,4 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6

IV. Ressourceforbrug (mio. kr., 2014-pl)
Offentlige udgifter............................ 129 118 115 107 97 92 101 101 101 101
Statens udgifter ................................ 64 59 57 53 48 46 51 51 51 51

V. Gennemsnitsudgifter
Offentlige udgifter pr. modtager        
(1.000 kr., 2014-pl) ......................... 6,5 5,9 6,3 5,8 5,3 5,0 5,5 5,5 5,5 5,5
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hjælpsniveau, ydes tilskud på 65 pct. af den del af udgiften, der overstiger en egenbetaling på
800 kr.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Fol-
keparti og Liberal Alliance om reform af kontanthjælpssystemet - flere i uddannelse og job - af
april 2013 er bevillingen på forslag til finansloven for 2014 forhøjet med 1,2 mio. kr. i 2014,
reduceret med 1,6 mio. kr. i 2015, 2,7 mio. kr. i 2016 og 3,1 mio. kr. 2017. Der ydes 50 pct.
statsrefusion på kommunernes udgifter til ordningen. De statslige udgifter forventes at blive 73,1
mio. kr. i 2014.

Aktivitetsoversigt

15.41.08. Flytning og hjælp i enkelttilfælde (Lovbunden)

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 92,3 88,5 119,6 100,5 100,5 100,5 100,5

10. Flytning og hjælp i enkelttilfæl-
 de

Udgift ................................................... 92,3 88,5 119,6 100,5 100,5 100,5 100,5
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 92,3 88,5 119,6 100,5 100,5 100,5 100,5

10. Flytning og hjælp i enkelttilfælde
Efter § 81 i LB nr. 190 af 24. februar 2012 om aktiv socialpolitik kan kommunerne yde hjælp

til rimeligt begrundede enkeltudgifter til en person, som har været ude for ændringer i sine for-
hold, hvis den pågældendes egen afholdelse af udgifterne i afgørende grad vil vanskeliggøre den
pågældendes og familiens muligheder for at klare sig selv i fremtiden.

Efter § 85 i lov om aktiv socialpolitik kan kommunerne yde hjælp til en flytning, som for-
bedrer ansøgerens eller familiens bolig- eller erhvervsforhold.

Antallet af personer, der ifølge kontanthjælpsstatistikken modtog hjælp til ovennævnte be-
stemmelser i perioden 2008-2012, fremgår af nedenstående oversigt, hvor skøn for 2013-2017
også er anført. Desuden er anført ressourcer og gennemsnitsudgifter.

Med 50 pct. statsrefusion forventes en statslig udgift på 100,5 mio. kr. i 2014 og frem.

Aktivitetsoversigt

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

IV. Ressourceforbrug (mio. kr., 2014-pl)
Offentlige udgifter............................ - - - - - 146 146 134 132 132
Statens udgifter ................................ - - - - - 73 73 70 69 69

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

II. Behovsdækning
Antal modtagere i løbet af året
(i 1.000) ............................................. 25,9 29,4 27,5 24,9 23,7 23,7 23,7 23,7 23,7 23,7

IV. Ressourceforbrug (mio. kr., 2014-pl)
Offentlige udgifter............................ 257 317 266 203 180 201 201 201 201 201
Statens udgifter ................................ 128 159 133 102 90 101 101 101 101 101

V. Gennemsnitsudgifter
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15.43. Hjælp til flygtninge (tekstanm. 114)

15.43.01. Hjælp til flygtninge mv. i enkelttilfælde (Lovbunden)

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 260,3 338,5 345,0 380,1 400,2 421,4 443,8

10. Hjælp til flygtninge mv. i en-
 kelttilfælde

Udgift ................................................... 260,3 338,5 345,0 380,1 400,2 421,4 443,8
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 260,3 338,5 345,0 380,1 400,2 421,4 443,8

10. Hjælp til flygtninge mv. i enkelttilfælde
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 mdr. efter datoen for opholdstilla-
delsen 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 efter § 74 og §
45, stk. 3, jf. § 124 i lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Herudover ydes der fuld statslig refusion
af kommunernes udgifter efter servicelovens §§ 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 til flygtninge mv. i de første tre år efter datoen for op-
holdstilladelsen.

Udgifterne på kontoen skønnes til 364,1 mio. kr. i 2014.
| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 16,0 mio. kr. i 2014 og frem.
| Ændringen skyldes et nyt skøn på baggrund af de seneste oplysninger om kommunernes refu-
| sionsanmeldelser for 2013.

| Aktivitetsoversigt

Det offentliges udgifter
pr. modtager i løbet af året
(i 1.000 kr., 2014-pl)......................... 9,9 10,8 9,7 8,1 7,6 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5

| 2008| 2009| 2010| 2011| 2012| 2013| 2014| 2015| 2016| 2017

| IV.| Ressourcer
| Samlede offentlige udgifter (mio. kr. i
| 14-pl)
| Forebyggende foranstaltninger efter
| servicelovens §§ 52, 52a,..................| 61| 55| 77| 87| 104| 188| 198| 208| 219| 231
| Hjælp efter servicelovens
| §§ 41, 42, 54, 76, 96, 98 & 100 i de
| første tre år .......................................| 22| 28| 36| 68| 81| 147| 155| 163| 172| 181
| Hjælp efter aktivloven og lov om en
| aktiv beskæftigelsesindsats................| 11| 8| 11| 12| 14| 26| 27| 29| 30| 32
| Udgifter i øvrigt ................................| 43| 54| 86| 120| 143| 0| 0| 0| 0| 0
| I alt ....................................................| 136| 146| 210| 288| 342| 361| 380| 400| 421| 444
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15.44. Udgifter i forbindelse med børns pleje (tekstanm. 114)

15.44.05. Merudgifter til forsørgelse i hjemmet af børn med nedsat fysisk eller
psykisk funktionsevne (Lovbunden)

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 1.081,0 934,1 1.018,8 945,9 941,0 937,3 934,3

10. Merudgifter til forsørgelse i
hjemmet af børn under 18 år
med nedsat fysisk eller psykisk

 funktionsevne
Udgift ................................................... 1.081,0 934,1 484,9 416,7 416,7 416,7 416,7
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 1.081,0 934,1 484,9 416,7 416,7 416,7 416,7

20. Tabt arbejdsfortjeneste
Udgift ................................................... - - 533,9 529,2 524,3 520,6 517,6
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... - - 533,9 529,2 524,3 520,6 517,6

10. Merudgifter til forsørgelse i hjemmet af børn under 18 år med nedsat fysisk eller psy-
kisk funktionsevne

Kontoen omfatter tilskud efter § 41 i LB nr. 810 af 19. juli 2012 om social service (merud-
giftsydelse). 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 funktionsevne. Hjælpen ydes uafhængig af familiens økonomiske forhold.
Hjælpen er begrænset til merudgifter ved forsørgelsen, således at udgifter til behandling, hjæl-
pemidler mv. normalt falder uden for bestemmelsen. Det er en betingelse for ydelsen af hjælp,
at merudgiften overstiger 4.524 kr. om året (2014-pl).

Staten refunderer 50 pct. af kommunernes udgifter. De statslige udgifter skønnes til 441,7
mio. kr. i fra 2014 og frem.

| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene reduceret med 25,0 mio. kr. i 2014 og frem.
| Ændringen skyldes et nyt skøn for udgifterne til merudgiftsydelse baseret på de seneste oplys-
| ninger om kommunernes refusionsanmeldelser for 2013.

| Aktivitetsoversigt
| 2008| 2009| 2010| 2011| 2012| 2013| 2014| 2015| 2016| 2017

| III.| Aktivitet (i 1.000)
| Antal helårspersoner i alt ..............| 28,1| 27,7| 28,4| 26,7| 24,3| 24,3| 24,3| 24,3| 24,3| 24,3
| Antal helårspersoner, merudgifts-
| ydelse (§ 41) ..................................| 20,8| 19,5| 19,9| 18,6| 17,4| 17,4| 17,4| 17,4| 17,4| 17,4
| Antal helårspersoner, tabt arbejds-
| fortjeneste (§ 42) ...........................| 7,2| 8,3| 8,5| 8,1| 7,0| 7,0| 7,0| 7,0| 7,0| 7,0

| IV.| Ressourcer
| Offentlige udgifter
| i alt (mio. kr., 2014-pl)..................| 2.307| 2.420| 2.469| 2.188| 1.909| 1.898| 1.891| 1.881| 1.874| 1.868
| Heraf merudgiftsydelse (§ 41) ......| 1.064| 1.107| 1.115| 989| 867| 823| 833| 833| 833| 833
| Heraf tabt arbejdsfortjeneste
| (§ 42) ............................................| 1.288| 1.367| 1.370| 1.199| 1.054| 1.075| 1.058| 1.049| 1.041| 1.035
| Heraf tilbagebetaling ....................| -45| -54| -15| 0| -12| 0| 0| 0| 0| 0
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20. Tabt arbejdsfortjeneste
Kontoen omfatter tilskud til dækning af tabt arbejdsfortjeneste efter § 42 i LB nr. 810 af 19.

juli 2012 om social service. 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 inklusive feriepenge.

Efter 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, pensionsbe-
skatningsloven, lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og lov om en arbejdsmarkedsfond)
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. (2003-pl) i de følgende år til finansiering af
samme lovændring.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2008 er kontoen 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 ar-
bejdsfortjeneste som følge af lov nr. 549 af 17. juni 2008 om træningstilbud til børn og unge
med betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.

Regeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 Aftale om genopretning af dansk økono-
mi. Som følge af aftalen indføres der pr. 1. januar 2011 et loft for kompensationen for tabt ar-
bejdsfortjeneste efter § 42 i lov om social service.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2012 er kontoen forhøjet med 17,8 mio. kr. i 2012,
51,2 mio. kr. i 2013, 61,1 mio. kr. i 2014 og 67,7 mio. kr. i 2015 til finansiering af merudgifter
som følge af en forhøjelse af loftet over tabt arbejdsfortjeneste efter § 42 i lov om social service
(lov nr. 286 af 28. marts 2012).

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2012 er kontoen forhøjet med 2,2 mio. kr. årligt
til regulering og kompensation vedrørende forbedring af regelsættet for anbragte børn med
funktionsnedsættelse.

Staten refunderer 50 pct. af kommunernes udgifter. De statslige udgifter skønnes til 529,2
mio. kr. i 2014.

Aktivitetsoversigt

| V.| Gennemsnitsudgifter (i 1.000 kr. i
| 2014-pl.)
| Gennemsnit pr. helårspersoner ......| 82| 87| 87| 82| 78| 78| 78| 77| 77| 77
| Gennemsnit for merudgifts-
| ydelse (§ 41) ..................................| 51| 57| 56| 53| 50| 47| 48| 48| 48| 48
| Gennemsnit for tabt arbejdsfortje-
| neste (§ 42) ....................................| 178| 166| 162| 148| 151| 155| 152| 151| 150| 149

| VI.| Bemærkninger
| Antal helårspersoner er beregnet af Danmarks Statistik på grundlag af antallet af konteringsmåneder pr. modtager.
| Tallene kan være misvisende, bl.a. hvis kommunerne konterer hjælp, der dækker flere måneder, i den samme må-
| ned. Danmarks Statistik er kilde til statistik for antal modtagere frem til 2012. Antal modtagere for 2013 og frem
| er skønnet.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

III. Aktivitet (i 1.000)
Antal helårspersoner i alt .............. 28,1 27,7 28,4 26,7 24,3 24,3 24,3 24,3 24,3 24,3
Antal helårspersoner, merudgifts-
ydelse (§ 41) .................................. 20,8 19,5 19,9 18,6 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4
Antal helårspersoner, tabt arbejds-
fortjeneste (§ 42) ........................... 7,2 8,3 8,5 8,1 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0

IV. Ressourcer
Offentlige udgifter
i alt (mio. kr., 2014-pl).................. 2.307 2.420 2.469 2.188 1.962 1.958 1.942 1.932 1.925 1.919
Heraf merudgiftsydelse (§ 41) ...... 1.064 1.107 1.115 989 866 888 883 883 883 883
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15.44.10. Udgifter til advokatbistand (Lovbunden)

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 13,6 15,0 14,6 16,0 16,0 16,0 16,0

10. Udgifter til advokatbistand
Udgift ................................................... 13,6 15,0 14,6 16,0 16,0 16,0 16,0
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 13,6 15,0 14,6 16,0 16,0 16,0 16,0

10. Udgifter til advokatbistand
Efter § 72 i LB nr. 810 af 19. juli 2012 om social service skal forældremyndighedens inde-

haver 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 vederlagsfri advokatbistand til
rådighed.

Der er herudover ret til advokatbistand ved (a) beslutninger om brev- og telefonkontrol og
beslutninger om afbrydelse af samvær mv., (b) i sager om forbud mod flytning eller hjemtagelse,
(c) i sager om afbrydelse af samvær får forældre, som ikke har del i forældremyndigheden, ret
til advokatbistand; (d) Ved tvangsforanstaltninger får unge, der er fyldt 15 år, ret til advokatbi-
stand; (e) Opretholdelse fra børne- og ungeudvalgets side af anbringelse i op til 3 måneder efter
tilbagekaldelse af samtykke fra forældremyndighedsindehaverens side.

Endvidere har unge under 18 år ret til advokatbistand i de tilfælde, hvor den unge er enig i
beslutningen, men hvor forældrenes manglende samtykke blokerer for sagen.

Som følge af lov nr. 628 af 11. juni 2010 om ændring af lov om social service, lov om
retssikkerhed og administration på det sociale område og forældreansvarsloven, Barnets Reform,
er der fra 1. januar 2011 ret til advokatbistand for 12-årige i sager, jf. § 72 stk. 1 og 2 i lov om
social service. Der er som følge heraf indarbejdet en merudgift på 1,4 mio. kr. årligt (2010-pl).
Midlerne er finansieret af satspuljen for 2010.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2012 er kontoen er forhøjet med 0,5 mio. kr. i 2012
og 1,0 mio. kr. i 2013 (2012-pl) og frem til styrkelse af initiativer af indsatsen over for udsatte
børn, unge og deres forældre.

For 2014 og BO-årene 2015-2017 skønnes kommunernes refusionsberettigende udgifter at
udgøre 32,2 mio. kr. årligt. Med 50 pct. statsrefusion forventes således en statslig udgift på 16,1
mio. kr. årligt.

Heraf tabt arbejdsfortjeneste
(§ 42) ............................................ 1.288 1.367 1.370 1.199 1.108 1.070 1.058 1.049 1.041 1.035
Heraf tilbagebetaling .................... -45 -54 -15 0 -11 0 0 0 0 0

V. Gennemsnitsudgifter (i 1.000 kr. i
2014-pl.)
Gennemsnit pr. helårspersoner ...... 82 87 87 82 81 80 80 79 79 79
Gennemsnit for merudgifts-
ydelse (§ 41) .................................. 51 57 56 53 50 51 51 51 51 51
Gennemsnit for tabt arbejdsfortje-
neste (§ 42) .................................... 178 166 162 148 159 154 152 151 150 149

VI. Bemærkninger
Antal helårspersoner er beregnet af Danmarks Statistik på grundlag af antallet af konteringsmåneder pr. modtager.
Tallene kan være misvisende, bl.a. hvis kommunerne konterer hjælp, der dækker flere måneder, i den samme må-
ned. Danmarks Statistik er kilde til statistik for antal modtagere frem til 2012. Antal modtagere for 2013 og frem
er skønnet.
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Aktivitetsoversigt

15.45. Udgifter til pleje af personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk
eller psykisk funktionsevne (tekstanm. 114)

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

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 116,5 127,1 129,0 116,1 119,2 123,0 126,8

10. Merudgifter for personer med
betydeligt og varigt nedsat fy-
sisk eller psykisk funktionsevne
Udgift ................................................... 116,5 127,1 129,0 116,1 119,2 123,0 126,8
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 116,5 127,1 129,0 116,1 119,2 123,0 126,8

10. Merudgifter for personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funk-
tionsevne

Efter § 100 i lov om social service kan der ydes hjælp til dækning af de nødvendige me-
rudgifter ved forsørgelse til personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funk-
tionsevne, hvor merudgiften er en følge af den nedsatte funktionsevne.
Ordningen er ændret som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det
Konservative Folkeparti om en reform af førtidspension og fleksjob af juni 2012 med virkning
fra 1. januar 2013 (Lov nr. 1380 af 23. december 2013 om ændring af lov om en aktiv beskæf-
tigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige andre love), som
indebærer, at udmålingen af merudgiftsydelsen ændres. Der ydes tilskud til handicapbetingede
merudgifter, når ansøgeren kan sandsynliggøre merudgifter på mindst 6.108 kr. pr. år, svarende
til 509 kr. pr. måned (2014-pl). Tilskuddet fastsættes ud fra de skønnede merudgifter pr. måned
og rundes op til nærmeste kronebeløb, der er deleligt med 100.

Som led i udmøntning af Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti
om en skattereform af juni 2012 er kontoen forhøjet med 11,0 mio. kr. i 2014, 10,5 mio. kr. i
2015 og 10,0 mio. kr. i 2016 (2013-pl) som følge af, at førtidspensionister frivilligt får mulighed
for at overgå fra førtidspension efter de gamle regler til førtidspension efter de nye regler.

Som led i udmøntning af Aftale mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Kon-
servative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob af 30. juni 2012 er kontoen nedsat
med 31,3 mio. kr. i 2014, 33,0 mio. kr. i 2015 og 34,6 mio. kr. i 2016 (2013-pl).

Staten refunderer 50 pct. af kommunernes udgifter til handicapbetingede merudgifter. De
statslige udgifter anslås til 134,0 mio. kr. i 2014.

| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene reduceret med 17,9 mio. kr. i 2014, 18,3
| mio. kr. i 2015, 18,1 mio. kr. i 2016 og 18,3 mio. kr. i 2017. Mindreudgiften skyldes en nedju-
| stering af skønnet for hvor mange førtidspensionister, der vælger at benytte muligheden for fri

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

IV. Ressourcer

Offentlige udgifter (mio. kr., 2014-pl) 17,5 19,4 22,7 27,1 30,8 31,9 32,2 32,2 32,2 32,2
Statslige udgifter ................................. 8,8 9,7 11,4 13,6 15,4 16,0 16,1 16,1 16,1 16,1
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| overgang fra førtidspension efter de gamle regler til førtidspension efter de nye regler samt et nyt
| skøn som følge af de seneste oplysninger om kommunernes refusionsanmeldelser for 2013.

| Aktivitetsoversigt

| 2008| 2009| 2010| 2011| 2012| 2013| 2014| 2015| 2016| 2017

| III.| Aktivitet
| Antal personer, der i løbet af
| året modtager hjælp .......................| 15.577| 17.852| 15.520| 12.207| 11.976| 12.052| 12.500| 12.700| 13.100| 13.600
| Antal helårspersoner, der
| modtager hjælp ..............................| 11.559| 14.356| 10.167| 9.639| 9.917| 9.951| 10.300| 10.500| 10.800| 11.200

| IV.| Ressourcer
| Offentlige udgifter i alt
| (mio. kr., 2014-pl) .........................| 373| 409| 307| 279| 264| 257| 220| 232| 238| 246
| Statens andel (mio. kr., 2014-pl) ..| 187| 205| 153| 139| 132| 129| 110| 116| 119| 123

| V.| Gennemsnitsudgifter
| Udgift pr. person
| i løbet af året (1.000 kr., 2014-pl)| 24| 23| 20| 23| 22| 21| 18| 18| 18| 18
| Udgift pr.
| helårsperson (1.000 kr., 2014-pl) ..| 32| 28| 30| 29| 27| 26| 21| 22| 22| 22

| VI.| Bemærkninger
| Danmarks Statistik er kilde til statistik for antal modtagere af ydelsen frem til 2012. Antal modtagere for 2013 og
| frem er et skøn.
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15.47. Efterlevelseshjælp

15.47.01. Efterlevelseshjælp (Lovbunden)

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 1,6 1,5 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1

10. Efterlevelseshjælp
Udgift ................................................... 1,6 1,5 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 1,6 1,5 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1

10. Efterlevelseshjælp
Kontoen omfatter udgifter til efterlevelseshjælp til personer, hvis ægtefælle eller samlever

afgår ved døden. Hjælpen ydes efter § 85a i lov om aktiv socialpolitik, jf. LB nr. 190 af 24. fe-
bruar 2012, og er betinget af, at efterlevende levede sammen med afdøde på fælles bopæl her i
landet i de sidste tre år forud for dødsfaldet, samt at efterlevende ikke er berettiget til efterlevel-
sespension. Hjælpen, der udbetales af kommunen efter ansøgning, er indkomst- og formueaf-
hængig og kan maksimalt udgøre 13.904 kr. i 2014. I særlige tilfælde vil der kunne ydes efter-
levelseshjælp som lån. Kontoen omfatter desuden eventuel efterlevelseshjælp ydet til borgere
bosiddende i udlandet, hvor staten afholder hele udgiften.

Med 50 pct. statsrefusion forventes en statslig udgift på 2,1 mio. kr. i 2014.

Aktivitetsoversigt
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

II. Behovsdækning
1. Antal modtagere i året (i 1.000) 0,3 0,3 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

IV. Ressourcer
1. Udgifter i alt i mio.kr. (2014-pl) 3,0 3,8 3,0 3,3 3,1 4,3 4,2 4,2 4,2 4,2
2. Statens udgifter (2014-pl) ......... 1,5 1,9 1,5 1,7 1,6 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1
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Bistand og pleje for handicappede

15.64. Bistand og pleje for handicappede
Herunder hører driftsbevillingerne til Center for Ligebehandling af Handicappede, Den Uvildige
Konsulentordning på Handicapområdet, Døvefilm Video samt en række tilskudskonti til center-
virksomhed, ferieophold mv. til forskellige handicapgrupper.

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-
vicelovens § 15, hvorefter der etableres en uvildig handicapkonsulentordning i forbindelse med
finansieringsreformen.

Konsulentordningens overordnede mål er at bidrage til at styrke retssikkerheden for handi-
cappede ved at yde rådgivning og vejledning i enkeltsager og generelt bidrage med oplysninger
om udviklingen på handicapområdet. Konsulentordningen samarbejder med eksisterende rådgiv-
nings- og vidensfunktioner på handicapområdet og opsamler og formidler erfaringer fra rådgiv-
ningsarbejdet. Ordningen kan frit søges af handicappede og deres pårørende, ligesom kommuner
og regioner kan rette henvendelse og søge råd i de tilfælde, hvor der er problemer med samarbejde
eller retssikkerhed i en sag. Konsulentordningen er landsdækkende med hovedkontor i Kolding.

Konsulentordningen er etableret med egen bestyrelse. Yderligere oplysninger om Den Uvil-
dige Konsulentordning på Handicapområdet kan findes på www.dukh.dk

Som led i udmøntningen af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver er
der fra 2007 afsat 10,3 mio. kr. årligt til den fortsatte drift af konsulentordningen.

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 10,9 10,9 10,8 10,6 10,4 10,2 10,0

10. Den Uvildige Konsulentordning
 på Handicapområdet

Udgift ................................................... 10,9 10,9 10,8 10,6 10,4 10,2 10,0
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 10,9 10,9 10,8 10,6 10,4 10,2 10,0

15.64.07. Handicappulje. Koloniophold m.v. for handicappede børn, unge og deres
forældre (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Midlerne anvendes til støtte til koloniophold, familieferier i ind- og udland og kursusvirk-
somhed for handicappede børn og unge samt deres forældre. Puljen uddeles til landsdækkende
handicaporganisationer og administreres af disse inden for de af Social-, Børne- og Integrations-
ministeriet udstukne rammer. Af bevillingen kan afholdes udgifter til information om og evalu-
ering af puljens anvendelse.
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Særlige bevillingsbestemmelser:

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 12,8 9,8 11,6 11,7 11,7 11,7 11,7

10. Handicappulje. Koloniophold
m.v. for handicappede børn, un-
ge og deres forældre
Udgift ................................................... 12,8 9,8 11,6 11,7 11,7 11,7 11,7
44. Tilskud til personer ....................... - - 11,6 11,8 11,8 11,8 11,8
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 12,8 9,8 - -0,1 -0,1 -0,1 -0,1

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2013

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 1,3
I alt .................................................................................................................................. 1,3

15.64.08. Styrket indsats på botilbud mv. (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 14,6 11,2 - - - - -

10. Styrket indsats på botilbud mv.
Udgift ................................................... 14,6 11,2 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,4 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 14,2 11,2 - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2013

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 1,0
I alt .................................................................................................................................. 1,0

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud 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.



140 § 15.64.08.

10. Styrket indsats på botilbud mv.
Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008. Der er afsat 12,5 mio.

kr. i hvert af årene 2008, 2009, 2010 og 2011 til at styrke indsatsen over for beboerne på botilbud
efter servicelovens §§ 107-108 og tilsvarende almene boliger (lov nr. 286 af 28. februar 2012 om
social service). Midlerne kan endvidere anvendes til at styrke udviklingshæmmedes og udsatte
gruppers muligheder for selvbestemmelse. Endelig kan midlerne anvendes til at styrke kommu-
nalbestyrelsernes fokus på en helhedsorienteret indsats over for personer med særlige behov i
forbindelse med anvisning af boliger. Puljen administreres af Social-, Børne- og Integrationsmi-
nisteriet.

Formålet er at gøre en særlig indsats, der bidrager til en kvalitetsudvikling af indsatsen over
for beboerne i botilbud efter servicelovens §§ 107-108 og tilsvarende almene boliger (lov nr. 286
af 28. februar 2012 om social service). Der kan ydes støtte til projekter, der kombinerer kvali-
tetsudvikling på det enkelte botilbud med efteruddannelses- og kompetenceudvikling hos perso-
nalet. Endvidere kan der ydes støtte til forsøg med nye måder at tilrettelægge hjælpen til beboerne
på, uddannelse af beboerne i medborgerkompetencer, vidensportal og e-learning samt projekter
om politikformulering for pårørendesamarbejde. Der kan ydes støtte til Socialt Udviklingscenter,
SUS, til gennemførelsen af et kommunikationsprojekt baseret på it-løsninger for beboere i botil-
bud. Formålet er endvidere at bidrage til, at mennesker med udviklingshæmning på lige fod med
andre kan gøre sig gældende i demokratiet. Der kan ydes støtte til et projekt i Udviklingshæm-
medes Landsforbund, ULF, der bidrager til at øge informationstilgængeligheden for udviklings-
hæmmede i forbindelse med medier og den politiske beslutningsproces, og som styrker medie-
arbejdet hos ULF. Endelig er formålet at fremme sektoransvarligheden i forbindelse med kom-
munalbestyrelsens visitation af boliger til personer med særlige behov. Der kan ydes støtte til
Bo- og Udviklingsfonden for borgere med Særlige behov, B-U-S, til et projekt, der bidrager til
at skærpe kommunalbestyrelsernes fokus på en helhedsorienteret indsats over for personer med
særlige behov i forhold til bolig, uddannelse, beskæftigelse og sociale netværk mv. Der kan
desuden afsættes midler til evaluering, formidling og information.

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

Særlige bevillingsbestemmelser:

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017

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

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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10. Undervisning af døvblinde
Tilskuddet bruges til undervisning af døvblinde i anvendelse af kommunikationsudstyr.

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

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 7,4 7,3 7,3 7,2 7,1 7,0 6,9

10. Døvefilm
Udgift ................................................... 7,4 7,3 7,3 7,2 7,1 7,0 6,9
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 7,4 7,3 7,3 7,2 7,1 7,0 6,9

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 ud over 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 institution, med hvilken staten har indgået overenskomst i henhold til lov nr. 257
af 8. juni 1978 om udlægning af åndssvageforsorgen og den øvrige særforsorgen mv.

Yderligere oplysninger kan findes på www.deaftv.dk.

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

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... - 5,0 5,1 5,2 5,2 - -

10. Sociale teknologier for menne-
sker med funktionsnedsættelser
Udgift ................................................... - 5,0 5,1 5,2 5,2 - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - 0,2 0,2 0,2 0,2 - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - 4,9 4,9 5,0 5,0 - -

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
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. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af be-
villing til § 15.11.01. Departementet.
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10. Sociale teknologier for mennesker med funktionsnedsættelser
Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal

Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011
er kontoen forhøjet med 5,0 mio. kr. årligt i 2012-2015 til at sikre børn, unge, voksne og ældre
med funktionsnedsættelser adgang til sociale teknologier i samme omfang som resten af sam-
fundet. Det skal ske gennem tilpasning af eksisterende teknologier og evt. udvikling og standar-
disering af nye sociale teknologier, så de også kan anvendes af mennesker med funktionsned-
sættelser. Initiativet bygger på de erfaringer, der er opnået i teknologiprojekter gennemført 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 viden om so-
ciale teknologier mv. Der skal i 2015 udarbejdes en plan for forankring af arbejdet.

15.64.13. Deltagelse og medbestemmelse for mennesker med handicap (tekstanm.
111) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... - 1,5 3,9 - - - -

10. Styrkelse af samfundsdeltagelsen
blandt blinde og stærkt svagsy-

 nede
Udgift ................................................... - 0,6 1,8 - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - 0,1 0,1 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - 0,5 1,7 - - - -

20. Bevidstgørende kampagner om
rettigheder for personer med
handicap og styrkelse af handi-

 caporganisationernes arbejde
 med handicapkonventionen

Udgift ................................................... - 0,9 2,1 - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - 0,1 0,1 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - 0,8 2,0 - - - -

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

 BV 2.2.11 Tilskud 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. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af be-
villing til § 15.11.01. Departementet.
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Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2013

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 3,2
I alt .................................................................................................................................. 3,2

10. Styrkelse af samfundsdeltagelsen blandt blinde og stærkt svagsynede
Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal

Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011
er kontoen forhøjet med 3,0 mio. kr. i 2012 og 2,0 mio. kr. i 2013 til igangsætning af en række
initiativer, som skal styrke samfundsdeltagelsen blandt blinde og stærkt svagsynede. Initiativerne
udmøntes i samarbejde med Dansk Blindesamfund, Undervisningsministeriet samt Beskæftigel-
sesministeriet.

Som led i udmøntningen af satspuljeaftalen for 2012 er 0,2 mio. kr. i 2013 overført til § 20
Ministeriet for Børn og Undervisning.

20. Bevidstgørende kampagner om rettigheder for personer med handicap og styrkelse af
handicaporganisationernes arbejde med handicapkonventionen

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal
Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011
er kontoen forhøjet med 2,0 mio. kr. i 2012 og 2,0 mio. kr. i 2013 til bevidstgørende kampagner
om rettigheder for personer med handicap og en styrkelse af handicaporganisationernes arbejde
med handicapkonventionen med henblik på at bekæmpe stereotyper, fordomme og skadelig
praksis overfor personer med handicap.

15.64.15. Fribefordring af handicappede mv. (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 2,4 2,1 3,6 3,7 3,7 3,7 3,7

10. Fribefordring af handicappede
 mv.

Udgift ................................................... 2,4 2,1 3,6 3,7 3,7 3,7 3,7
44. Tilskud til personer ....................... - - 3,6 3,7 3,7 3,7 3,7
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 2,4 2,1 - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2013

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 5,5
I alt .................................................................................................................................. 5,5

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.



144 § 15.64.15.

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.

15.64.17. Forbedring og udbygning af handicappedes botilbud (tekstanm.
111) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 24,1 30,4 - - - - -

10. Forbedring og udbygning af
 handicappedes botilbud

Udgift ................................................... 24,1 30,4 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 24,1 30,4 - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2013

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,4

I alt .................................................................................................................................. 0,4
Bemærkninger: Videreførse lsbeholdningen anvendes til udbetaling af tilsagn om støtte til kommunernes ombygning og
etablering af botilbud samt afledte merudgifter til service og pleje mv . 

10. Forbedring og udbygning af handicappedes botilbud
Kontoen blev oprettet på finansloven for 2004 som led i udmøntningen af satspuljen for 2004

med det formål at forbedre og udbygge botilbud for mennesker med betydelige og varige funk-
tionsnedsættelser. Der blev oprindeligt afsat 546 mio. kr. til ordningen. Efterfølgende har der
været overførsler til kontoen på 11,3 mio. kr. og en pris- og lønregulering på 9,4 mio. kr. Fra
kontoen er der overført 16,8 mio. kr. til andre satspuljefinansierede aktiviteter. Samlet har der
således været 549,9 mio. kr. til disposition.

Bevillingen er afsat som pulje til at gøre en særlig indsats for at forbedre de mindste, tidli-
gere, amtskommunale botilbud efter servicelovens § 92 og at nedbringe ventelisterne til, tidligere,
amtskommunale boformer målrettet mennesker med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne til længerevarende ophold (lov nr. 286 af 28. februar 2012 om social service).
Endvidere har der kunne ydes et tilskud til afledte merudgifter til service og pleje mv.

Det var målet at tilvejebringe 703 nye handicapboliger efter almenboligloven og få ombygget
806 utidssvarende botilbud til 403 tidssvarende.

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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Der bliver foretaget en evaluering af ordningen, der vil omfatte en opgørelse af, hvor mange
boliger der er etableret efter tilskudsmodellen, samt en vurdering af tilskuddet til afledede me-
rudgifter til service og pleje mv.

Det samlede dispositionsbeløb på 549,9 mio. kr. er udmøntet med 112,7 mio. kr. på kontoen
for så vidt angår boliger og støtte efter servicelovens § 92. 409,7 mio. kr. er udmøntet på §
14.51.18. Forbedring og udbygning af boliger til personer med handicap. 27,5 mio. kr. er ud-
møntet på § 14.51.12. Boliger til yngre fysisk handicappede.

15.64.18. Forebyggelse og behandling af seksuelle overgreb mod handicappede
(tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 0,4 0,1 - - - - -

10. Forebyggelse og behandling af
seksuelle overgreb mod menne-
sker med handicap
Udgift ................................................... 0,4 0,1 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 0,4 0,1 - - - - -

10. Forebyggelse og behandling af seksuelle overgreb mod mennesker med handicap
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev afsat 2,0 mio. kr. fra 2005-2007 med

det formål at støtte indsatsen i forhold til at forebygge og tilbyde behandling i forhold til seksuelle
overgreb mod mennesker med handicap.

Målet er fortsat vidensopsamling og -formidling med henblik på opkvalificering af det ud-
førende personale og personalet på myndighedsniveau.

15.64.42. Tilbud til demente og andre svage ældre (tekstanm. 111) (Reservations-
bev.)

Som led i udmøntningen af satspuljen for 1998 blev der afsat 10,0 mio. kr. i 1998, 10,0 mio.
kr. i 1999 og 20,0 mio. kr. årligt i 2000 og 2001.

I forlængelse af tidligere aktiviteter til gavn for demente og deres pårørende ønskes fortsat
udviklet metoder og redskaber til sikring af, at kvalitet og sammenhæng i serviceopgaverne lever
op til borgernes forventninger. Der sigtes således mod projekter mv., der har til formål at udvikle
bedre og mere gennemsigtige tilbud til ældre medborgere med behov for offentlig hjælp.

Kontoen er som led i udmøntningen af satspuljen for 2001 tilført 10,0 mio. kr. i hvert af årene
2002, 2003 og 2004 til fortsættelse af en forstærket indsats til fordel for demente.

Midlerne kan anvendes til centralt initierede undersøgelser, evalueringer, udredninger, meto-
deudvikling og kvalitetssikring.

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: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 2,1 10,2 - - - - -

10. Tilbud til demente og andre sva-
 ge ældre

Udgift ................................................... 1,3 0,9 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 1,3 0,9 - - - - -

20. Styrket indsats i forhold til en-
somme og udsatte ældre mm.
Udgift ................................................... 0,7 9,3 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,7 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - 9,3 - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2013

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 16,4

I alt .................................................................................................................................. 16,4

10. Tilbud til demente og andre svage ældre
Kontoen er nedskrevet som led i udmøntningen af satspuljen for 2012, idet der er omdispo-

neret 0,7 mio. kr. til brug for den samlede udmøntning af satspuljen for 2012.

20. Styrket indsats i forhold til ensomme og udsatte ældre mm.
Kontoen er oprettet med 24,0 mio. kr. på TB11, jf. akt. 175 af 1. september 2011. Der er, jf.

akt. 175 af 1. september 2011, overført 24,0 mio. kr. fra § 35.11.19. Pulje til bl.a. social- og
sundhedsinitiativer, til en styrket indsats for ensomme og udsatte ældre mv., bestående af følgende
fire elementer:

1. En pulje på 10,0 mio. kr. der kan søges af frivillige organisationer til at igangsætte en
forebyggende og opsøgende indsats over for ensomme ældre.

2. 10,0 mio. kr. til en styrkelse af samarbejdet mellem de frivillige foreninger og kommunerne
i forhold til at forebygge social isolation og ensomhed blandt ældre.

3. 3,0 mio. kr. til et it-projekt som skal hjælpe ældre med at håndtere den digitaliserede
verden og de tekniske udfordringer, som de ældre står over for, bl.a. som et redskab til at bryde
social isolation.

4. 1,0 mio. kr. til en national kosthandleplan for ældre, der modtager hjemmehjælp eller bor
i plejebolig, for at få øget opmærksomhed på måltidets betydning for de ældres sundhed og
livskvalitet.

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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15.64.50. Tilskud til organisationer, foreninger og institutioner på handicapområdet
(tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017

Udgiftsbevilling ........................................... 6,3 6,3 6,4 6,1 4,5 4,5 4,5

11. Foreningen af Danske DøvBlin-
 de

Udgift ................................................... 0,1 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

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

12. Danske Døves Landsforbund
Udgift ................................................... 0,1 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

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

16. Sjældne Diagnoser
Udgift ................................................... -0,6 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... -0,6 - - - - - -

19. Dansk Blindesamfund
Udgift ................................................... 4,4 4,3 4,4 4,5 4,5 4,5 4,5
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 4,4 4,3 4,4 4,5 4,5 4,5 4,5

21. TV-Glad
Udgift ................................................... 0,2 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

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

25. Synscenter Refsnæs
Udgift ................................................... 2,1 2,0 2,0 1,6 - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - - 0,1 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 2,1 2,0 1,9 1,6 - - -

27. Danmarks Bløderforening
Udgift ................................................... 0,0 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 0,0 - - - - - -

| Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges
| eller suppleres| Beskrivelse

| BV 2.2.13| Tilskud kan forudbetales.
| BV 2.10.5| På § 15.64.50.19. Dansk Blindesamfund er der 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 faktiske udgift. Der er i for-
| bindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. De-
| partementet.
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Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2013

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

11. Foreningen af Danske DøvBlinde
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev der dels afsat 0,5 mio. kr. i 2005 til

evaluering af kontaktpersonordningen, jf. § 98 i lov nr. 286 af 28. februar 2012 om social service,
dels 1,0 mio. kr. årligt i 2005-2008 til et ungdomsprojekt for døvblinde.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 0,6 mio. kr. årligt i årene 2007-2010
til opsporing af og støtte til personer, der er døvblinde.

12. Danske Døves Landsforbund
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev afsat 1,9 mio. kr. i 2005 og 2006 til

Danske Døves Landsforbund.
Bevillingen skal anvendes til forlængelse af Forældrevejledning for døve.
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 3,0 mio. kr. i 2007 og 2,9 mio. kr.

årligt i årene 2008 og 2009 til forlængelse af Forældrevejledning til døve. Der er desuden afsat
1,7 mio. kr. i 2007 og 1,3 mio. kr. i 2008 til forlængelse af Ældrevejledning til døve.

16. Sjældne Diagnoser
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 1,2 mio. kr. i 2006 og 1,0 mio. kr. i

hvert af årene 2007-2008 til et projekt i foreningen Sjældne Diagnoser, der skal øge retssikker-
heden for mennesker med sjældne handicap i de nye kommuner.

19. Dansk Blindesamfund
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 4,0 mio. kr. i 2006 og 2007 som til-

skud til Dansk Blindesamfunds konsulentordning.
Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 4,0 mio.

kr. i 2008 og frem som tilskud til Dansk Blindesamfunds konsulentordning.

21. TV-Glad
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 3,0 mio. kr. årligt i årene 2007-2009

til udvikling af tilbud målrettet uddannelse og arbejde for mennesker med udviklingshæmning
m.fl.

22. ADHD-foreningen
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 2,5 mio. kr. årligt i årene 2007-2009

til bl.a. udvikling af tilbud til voksne med ADHD.

25. Synscenter Refsnæs
Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 2,0 mio.

kr. i 2008, 2,0 mio. kr. i 2009, 2,0 mio. kr. i 2010 og 2,0 mio. kr. i 2011 til Synscenter Refsnæs
til udvikling og drift af RoboBraille.

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Det Konservative Folkeparti,
Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011
er kontoen forhøjet med 2,0 mio. kr. i 2012 og 2,0 mio. kr. i 2013 til midlertidig driftsstøtte til
RoboBraille med henblik på alternativ, fremtidig forankring af tjenesten.

| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 1,6 mio. kr. i 2014 til for-
| længelse af den midlertidige overgangsstøtte til RoboBraille med henblik på, at tjenesten finder
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| endelig forankring uden for satspuljen, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti,
| Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014.

27. Danmarks Bløderforening
Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 0,8 mio.

kr. i 2008, 0,9 mio. kr. i 2009 og 0,2 mio. kr. i 2010 til Danmarks Bløderforening til projektet
Bløderliv under forandring.
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Integration og øvrige bistandsordninger

15.72. Forsorgshjem

15.72.01. Generelle udgifter vedrørende forsorgshjem mv. (Lovbunden)

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 428,0 557,2 504,8 551,4 565,5 580,0 594,9

10. Generelle udgifter vedr. for-
 sorgshjem mv.

Udgift ................................................... 428,0 557,2 504,8 551,4 565,5 580,0 594,9
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 428,0 557,2 504,8 551,4 565,5 580,0 594,9

10. Generelle udgifter vedr. forsorgshjem mv.
Kontoen omfatter refusion af udgifter til de forsorgshjem, optagelseshjem, kontaktcentre,

beskyttede pensionater, herberger og kvindekrisecentre, som det ifølge §§ 109 og 110 i LB nr.
810 af 19. juli 2012 om social service er pålagt kommunalbestyrelsen at oprette og drive med
henblik på, at der er det nødvendige antal pladser til rådighed til midlertidigt ophold for personer,
der ikke kan opholde sig i egen bolig, og som på grund af særlige sociale vanskeligheder har
behov for botilbud eller aktiverende støtte og omsorg, der ikke kan ydes efter andre regler inden
for den sociale lovgivning eller efter anden lovgivning.

De kommunale nettoudgifter til forsorgshjem mv. bliver refunderet af staten med 50 pct. efter
§ 177, stk. 5 i lov nr. 286 af 28. februar 2012 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 Op-
tagelseshjem.

Der er overført 4,7 mio. kr. i 2008 (2008-pl) og 9,4 mio. kr. hvert af de efterfølgende år
(2008-pl) fra satspuljen for 2008 som følge af lov nr. 549 af 17. juni 2008 om familierådgivning
til kvinder med børn på krisecentre. Som et led i udmøntningen af satspuljen for 2008 er kontoen
forhøjet med 1,1 mio. kr. i 2008 (2008-pl) og 2,1 mio. kr. hvert af de efterfølgende år (2008-pl)
til finansiering af psykologhjælp til børn på krisecentre. Der er overført yderligere 1,4 mio. kr. i
2009 (2009-pl) og 2,8 mio. kr. hvert af de efterfølgende år (2009-pl) fra satspuljen for 2009 til
finansiering af psykologhjælp på krisecentre.

De statslige udgifter skønnes at udgøre 551,4 mio. kr. i 2014.

Aktivitetsoversigt
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

I. Behovsdækning
Antal brugere..................................... 8.199 8.052 8.330 8.343 8.314 8.314 8.314 8.314 8.314 8.314

II. Ressourceforbrug
Antal institutioner.............................. 98 97 99 105 107 107 107 107 107 107
Antal pladser...................................... 2.785 2.805 2.822 2.867 2.888 2.888 2.888 2.888 2.888 2.888
Offentlige udgifter i mio. kr.
(2014-pl) ............................................ 890 936 993 963 1.006 1.083 1.103 1.131 1.160 1.190
Statslige udgifter i mio. kr.
(2014-pl) ............................................ 445 468 496 482 501 522 551 566 580 595
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Bemærkninger: Kilde: Ankestyrelsens årsstatistik over brugere af boformer efter SEL § 110 og LOKK's Årsstatistik over
kvinder og børn på krisecenter (antal brugere af krisecentre er opgjort eksklusiv børn).

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

1. Budgetoversigt 

 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Nettoudgiftsbevilling ................................... 38,1 37,4 37,4 36,6 36,2 35,7 35,3

Indtægt ......................................................... 18,2 16,6 18,1 11,6 12,0 12,4 12,8
Udgift ........................................................... 56,2 54,3 55,4 48,2 48,2 48,1 48,1

Årets resultat ............................................... 0,1 -0,3 0,1  - - - -

10. Kofoeds Skole
Udgift .................................................... 42,1 32,6 41,3 33,7 33,8 33,7 33,8
Indtægt .................................................. 12,6 10,1 14,4 7,5 8,0 8,4 8,8

31. Tilskud til grønlænderarbejde
Udgift .................................................... 7,1 7,2 7,1 7,0 6,9 6,9 6,8
Indtægt .................................................. 1,6 2,0 2,1 2,0 1,9 1,9 1,9

50. Pulje til erhvervstræning af de
mest udsatte grupper
Udgift .................................................... 7,1 14,5 7,0 7,5 7,5 7,5 7,5
Indtægt .................................................. 4,1 4,6 1,6 2,1 2,1 2,1 2,1

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

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

Flere oplysninger om skolen kan findes på www.kofoedsskole.dk
Staten yder efter § 178, stk. 1 og 2, i lov om social service fuld dækning af nettoudgifterne

ved driften af skolens aktiviteter, der er omfattet af driftsoverenskomsten mellem Social-, Børne-
og Integrationsministeriet og bestyrelsen for Kofoeds Skole, herunder undervisning, værksteder,
serviceydelser, midlertidige botilbud, hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.
Vilkårene for statstilskud er senest fastlagt i driftsoverenskomst af 30. marts 2009 mellem Social
og Integrationsministeriet 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.

III. Produktivitet
Udgift pr. plads
(i 1.000 kr., 2014-pl)......................... 320 334 352 336 348 375 382 392 402 412
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5. Opgaver og mål

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.5.2 Kofoeds Skole kan afholde lønudgifter af oppebårne indtægter udover
statstilskuddet.

Opgaver Mål

1. Undervisning Hovedsigtet er folkeoplysning og undervisning af al-
mendannende karakter med henblik på integrering af
eleverne i samfundet. Undervisningen er en del af so-
ciale aktiveringsprogrammer og tjener udviklings- og
forandringsformål hos eleverne. To gange årligt udby-
des undervisning i bl.a. edb, højskolefag, kreative fag,
motionsfag, musik og sprogfag, herunder dansk for
fremmedsprogede elever.

2. Optræningsværksteder Optræningsværkstederne tilrettelægger faglig og social
optræning for elever på kontanthjælp og dagpenge.
Værkstedsforløbene sigter på afklaring af erhvervsøn-
sker, erhvervsevner og jobmuligheder. Forløbet kan
tilrettelægges som almindelig igangsætning, forrevali-
dering eller revalidering, individuel jobtræning, eller
som særligt tilrettelagte forløb.

3. Beskæftigelsesværksteder I beskæftigelsesværksteder arbejder elever, som har
behov for en rolig introduktion til skolens kurser og
optræningsforløb. Eleverne arbejder primært med op-
gaver for sig selv, og de kan bruge værkstederne efter
individuelle behov.

4. Rådgivning Skolen tilbyder socialrådgivning, erhvervsvejledning,
bistand til jobsøgning, uddannelsesvejledning, juridisk
rådgivning, psykologisk konsultation og familieråd-
givning, samt misbrugsbehandling. Rådgivningen in-
tegreres i videst muligt omfang som en del af elevens
samlede forløb på skolen. Rådgivningens formål er at
styrke elevernes evne til selv at træffe beslutninger.

5. Akuthjælp og omsorg Formålet er at bistå elever med akutte behov gennem
opsøgende arbejde i det indre af København og drift
af værksteder. Skolen tilbyder serviceydelser såsom
gratis tøj, møbler, bad og tøjvask.

6. Bofunktioner Skolens boafdelinger har plads til 81 personer, hoved-
sagelig i aldersgruppen 18-30 år, med behov for bolig,
botræning og forrevalidering. Udover ophold er det
boafdelingens formål at styrke beboernes personlige
ressourcer og bistå dem med indøvelse af almindelige
sociale færdigheder.
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6. Specifikation af udgifter pr. opgave

7. Specifikation af indtægter

R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Indtægter i alt .............................................. 18,2 16,6 18,1 11,6 12,0 12,4 12,8
6. Øvrige indtægter .................................... 18,2 16,6 18,1 11,6 12,0 12,4 12,8
Bemærkninger: Øvrige indtægter vedrører indtægter fra beskæftigelse indenfor 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

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Personale i alt (årsværk) ............................ 170 131 88  84 84 82 82
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 36,7 36,1 26,6  26,1 26,0 25,8 25,5

Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 36,7 36,1 26,6  26,1 26,0 25,8 25,5

7. Erhvervstræning af særligt ud-
satte grupper

Formålet er at give langvarigt ledige på kontanthjælp
eller dagpenge og med risiko for permanent at blive
lukket ude fra arbejdsmarkedet en almen og specifik
erhvervstræning, som kan forbedre deltagernes mulig-
heder for at finde beskæftigelse.

8.Landsdækkende grønlænderar-
bejde

For socialt udsatte grønlændere bosat i Danmark ud-
fører skolen et landsdækkende arbejde med aktiviteter
i København, Ålborg, Århus og Esbjerg. Arbejdet ret-
ter sig mod grønlændere, som er boligløse, og som har
vanskeligheder ved at benytte det offentlige system,
og som er vanskelige at aktivere.

Mio. kr.
R

2011
R

2012
B

2013
F

2014
BO1
2015

BO2
2016

BO3
2017

Udgift i alt ................................................ 58,0 55,1 55,4 48,2 48,2 48,1 48,1

 0. Hjælpefunktioner samt generel le-
delse og administration .................... 5,2 5,1 4,9 3,0 3,0 3,0 3,0

 1. Undervisning ..................................... 12,6 11,3 12,3 7,4 7,4 7,4 7,4
 2. Optræningsværksteder ...................... 10,1 9,7 9,6 3,5 3,5 3,5 3,5
 3. Beskæftigelsesværksteder ................. 2,3 2,2 2,2 4,2 4,3 4,2 4,3
4. Rådgivning ........................................ 3,0 2,9 2,9 4,5 4,5 4,5 4,5
5. Akut hjælp og omsorg...................... 2,8 2,7 2,7 2,0 2,0 2,0 2,0
6. Bofunktioner ..................................... 10,4 10,0 9,8 9,1 9,1 9,1 9,1
7. Erhvervstræning af de mest udsatte

grupper .............................................. 6,4 6,2 6,1 7,5 7,5 7,5 7,5
 8. Grønlænderarbejde ............................ 5,2 5,0 4,9 7,0 6,9 6,9 6,8
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9. Finansieringsoversigt

R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Reguleret egenkapital ................................. - - 1,1 - - - -
Overført overskud ....................................... - - -0,3 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 0,8 - - - -

Langfristet gæld primo ............................... 2,2 2,5 3,0 2,0 1,8 1,4 1,1
+ anskaffelser .............................................. 1,3 0,5 0,6 0,8 0,4 0,5 0,4
- afhændelse af aktiver ............................... 0,2 1,1 - - - - -
- afskrivninger ............................................. 0,8 -0,1 0,8 1,0 0,8 0,8 0,6
Samlet gæld ultimo ..................................... 2,5 2,0 2,8 1,8 1,4 1,1 0,9

Låneramme .................................................. - - 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 58,3 37,5 29,2 22,9 18,8
Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

10. Kofoeds Skole
Statens tilskud dækker nettoudgifterne, bortset fra afdrag og fra 2008 også renter på priori-

tetsgæld, jf. § 15.72.05. Kofoeds Skole, afdrag og renter på bygningslån, ved driften af Kofoeds
Skoles virksomhed, som udføres i henhold til driftsoverenskomst med staten. Formålet er at re-
socialisere hjemløse. Kontoen blev forhøjet på FL03, idet der som led i udmøntningen af sat-
spuljen for 2003 blev afsat 2,8 mio. kr. i 2003 og følgende år til dækning af merudgifter til be-
taling for elevernes deltagelse i undervisningen efter folkeoplysningsloven samt LB nr. 380 af
19. april 2011 om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne mv.
Kofoed Skole administrerer elevernes deltagelse i undervisning. Lokaler mv. stilles vederlagsfrit
til rådighed for undervisere.

Som led i Aftale om Finanslov for 2013 er kontoen forhøjet med 0,6 mio. kr. i 2013.

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.

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.

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 Social-, Børne- og Integrationsministeriet og bestyrelsen for Møltrup Optagelseshjem.

Flere oplysninger kan findes på www.moltrup.dk
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Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 8,6 8,8 9,1 9,2 9,2 9,2 9,2

30. Møltrup Optagelseshjem
Udgift ................................................... 7,6 7,8 8,1 8,2 8,2 8,2 8,2
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 7,6 7,8 8,1 8,2 8,2 8,2 8,2

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
Institutionen har 62 døgnpladser. Der er endvidere op til 47 pladser i bygninger, der er stillet

til rådighed af Støttefonden 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.

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 2,1 mio.
kr. i 2008 og i årene fremover. Formålet er at styrke den socialfaglige indsats på Møltrup Opta-
gelseshjem, herunder brugernes mulighed for kompetenceudvikling under opholdet og i tiden efter
opholdet på Møltrup Optagelseshjem samt at bibeholde disse kompetencer/ressourcer.

Forslaget er en opfølgning på en evaluering af Møltrup Optagelseshjem gennemført i 2006.
I evalueringen anbefales det bl.a., at Møltrups nuværende pædagogiske tilgang bør kombineres
med en styrket socialfaglig indsats over for brugerne. Af beløbet afsættes 0,1 mio. kr. i 2008 til
ekstern konsulentbistand til udvikling af dokumentationsredskaber.

40. Efterværn/efterforsorg for tidligere beboere på Møltrup Optagelseshjem
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2001 blev 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.

15.72.05. 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. § 178, stk. 1 i lov
nr. 286 af 28. marts 2012 om social service. Tilskuddet til renter og bidrag betales som finansielle
omkostninger.

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6

10. Kofoeds Skole, afdrag og renter
 på bygningslån

Udgift ................................................... 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6
26. Finansielle omkostninger .............. 2,1 1,9 2,0 2,0 1,9 1,9 1,9
54. Statslige udlån, tilgang ................. 2,5 2,7 2,6 2,6 2,7 2,7 2,7
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15.73. Tilskud til hel eller delvis dækning af rejseudgifter til, fra og i Grøn-
land

15.73.01. Tilskud til hel eller delvis dækning af rejseudgifter til, fra og i Grønland
(tekstanm. 117) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

10. Tilskud til hel eller delvis dæk-
ning af rejseudgifter til, fra og i

 Grønland
Udgift ................................................... 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
44. Tilskud til personer ....................... 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2013

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

10. Tilskud til hel eller delvis dækning af rejseudgifter til, fra og i Grønland
Der kan af kontoen ydes tilskud til hel eller delvis dækning af rejseudgifter til, fra og i

Grønland ved rejser, der imødekommer sociale hensyn, eller som bidrager til at formidle kontakt
mellem Grønland og det øvrige rige.

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
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15.74. Bistand til ikke-indlagte psykiatriske patienter
Aktivitetsområdet omfatter udgifter til bistand til ikke-indlagte psykiatriske patienter.

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

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 6,7 2,4 - 18,6 12,5 - -

10. Styrket indsats over for personer
udsat for seksuelle overgreb
Udgift ................................................... 6,7 0,2 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 6,7 0,2 - - - - -

20. Regionale behandlings- og råd-
givningscentre til mennesker
med senfølger af seksuelle over-

 greb
Udgift ................................................... - 2,2 - 18,6 12,5 - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - 0,6 - 0,5 0,4 - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - 1,6 - 18,1 12,1 - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2013

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 18,8
I alt .................................................................................................................................. 18,8

10. 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

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud 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. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
ling til § 15.11.01. Departementet.
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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.

20. Regionale behandlings- og rådgivningscentre til mennesker med senfølger af seksuelle
overgreb

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal
Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november
2011 er kontoen forhøjet med 21,0 mio. kr. i 2012, 17,9 mio. kr. i 2014 og 12,1 mio. kr. i 2015
til etablering af tre regionale behandlings- og rådgivningscentre geografisk fordelt i landet for
mennesker med senfølger af 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. til evaluering af indsatsen.

15.74.09. Psykologbehandling til seksuelt misbrugte (tekstanm. 111) (Reservations-
bev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud 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. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
ling til § 15.11.01. Departementet.



§ 15.74.09. 159

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 4,6 3,9 4,1 4,2 4,2 - -

10. Psykologbehandling til seksuelt
 misbrugte

Udgift ................................................... 4,6 3,9 4,1 4,2 4,2 - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 4,5 3,8 4,0 4,1 4,1 - -

Videreførselsoversigt: 

 Beholdning
Mio. kr. primo 2013

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,1

I alt .................................................................................................................................. 0,1

10. Psykologbehandling til seksuelt misbrugte
Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 4,0 mio.

kr. i hvert af årene 2008 til 2011 herunder til at videreføre den gratis psykologordning til men-
nesker, 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. 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 ordningen.

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. Ordningens resultater skal foreligge i en evaluering, som forventes færdig ultimo
2012. Det er Socialstyrelsen, der varetager opgaven med psykologordningen.

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal
Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november
2011 er kontoen forhøjet med 4,0 mio. kr. årligt i årene 2012-2015 til videreførelse af tilbud om
gratis psykologbehandling til mennesker med senfølger af seksuelle overgreb. Den nuværende
psykologordning i regi af Socialstyrelsen søges på sigt forankret i tre kommende regionale be-
handlings- og rådgivningscentre for mennesker med senfølger af seksuelle overgreb. Midlerne
udmøntes som en central pulje.

15.74.10. Sociale tilbud til personer med sindslidelser (tekstanm. 111) (Reserva-
tionsbev.)

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: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 90,1 29,4 51,6 68,9 78,9 78,9 80,9

10. Psykiatriaftale 2003-2006
Udgift ................................................... -0,3 0,0 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... -0,3 0,0 - - - - -

12. Videreførsel af projekter støttet
af Psykiatriaftalen 2003-2006
Udgift ................................................... 0,2 3,4 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 0,2 3,4 - - - - -

13. Psykiatriaftale 2007-2010
Udgift ................................................... 43,2 0,1 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 43,2 0,1 - - - - -

20. Fremrykningspuljen
Udgift ................................................... 32,5 16,9 33,6 33,9 33,9 33,9 33,9
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 1,0 0,8 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 31,5 16,2 32,6 32,9 32,9 32,9 32,9

30. Sociale tilbud til personer med
 sindslidelser

Udgift ................................................... 14,6 9,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 14,1 8,4 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5

40. Sociale akuttilbud til mennesker
med en psykisk lidelse i egen

 bolig
Udgift ................................................... - - - 10,0 20,0 20,0 21,0
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - - - 0,3 0,6 0,6 0,6
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - - 9,7 19,4 19,4 20,4

50. Dokumenterede metoder i bo-
støtteindsatsen for mennesker
med en psykisk lidelse
Udgift ................................................... - - - 6,0 6,0 6,0 7,0
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - - - 0,2 0,2 0,2 0,2
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - - 5,8 5,8 5,8 6,8

60. Forebyggelse af magtanvendelse
på botilbud for mennesker med
en psykisk lidelse
Udgift ................................................... - - - 1,0 1,0 1,0 1,0
46. Tilskud til anden virksomhed og

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

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. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
ling til § 15.11.01. Departementet.
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Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2013

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 55,3

I alt .................................................................................................................................. 55,3

10. Psykiatriaftale 2003-2006
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2003 blev der afsat 100,0 mio. kr. i hvert af årene

2003-2006 til forlængelse af psykiatriaftalen 2000-2002. Forlængelsen var et led i aftalerne om
kommunernes og amtskommunernes økonomi for 2003. En del af midlerne blev benyttet til en
fortsættelse af driften af de aktiviteter, der er igangsat ved psykiatriaftalen 2000-2002, dvs., at
50 pct. af statstilskud til driften af disse aktiviteter videreføres i perioden 2003-2006.

Aftalen rummede herudover to højtprioriterede temaer for social- og sundhedsområdet: Børn-
og ungeområdet og indsatsen over for mennesker med dobbeltdiagnoser. Der blev desuden re-
serveret 5,0 mio. kr. årligt til centrale initiativer.

De nye initiativområder blev lagt ud til en åben ansøgningsproces og blev finansieret efter
den model, der gjaldt for § 15.75.26.10. Pulje til socialt udsatte grupper.

Der blev afgivet en statusrapport vedrørende tilbuddene til sindslidende til Folketinget d. 1.
maj 2004 og d. 1. oktober 2006.

I forbindelse med udmøntningen af satspuljen for 2004 blev der opnået enighed om at om-
disponere 47,0 mio. kr. af de udisponerede midler til brug for det samlede satspuljeforlig.

Kontoen blev i 2005 nedsat med 12,8 mio. kr., idet det som led i udmøntningen af satspuljen
for 2005 blev besluttet at omdisponere midlerne til § 15.74.05. Linien - når sindet gør ondt.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 omdisponeredes i alt 10,0 mio. kr. af ikke
forbrugte midler på kontoen til § 15.74.10.13. Psykiatriaftale 2007-2010 fordelt med 5,0 mio. kr.
i hvert af årene 2007 og 2008.

Kontoen er nedsat som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er omdisponeret
i alt 2,4 mio. kr. fra ikke forbrugte midler til brug for den samlede udmøntning af satspuljen for
2008.

12. Videreførsel af projekter støttet af Psykiatriaftalen 2003-2006
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 blev kontoen oprettet med 7,5 mio. kr. i hvert

af årene 2007-2009 og fremefter til fortsat drift af igangsatte initiativer. Bevillingen er permanent.
Fra 2007 og frem overføres permanent 8,1 mio. kr. til det kommunale bloktilskud på § 16.91.11.
Kommunerne, idet puljen er finansieret efter samme ordning som Puljen til socialt udsatte grup-
per, jf. § 15.75.26.11. Permanent driftstilskud til kommunale og amtskommunale aktiviteter støttet
af Pulje til socialt udsatte grupper.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 24,7 mio. kr. årligt i årene 2007-2010
med henblik på at sikre fortsat drift af de igangsatte varige initiativer. Bevillingen er permanent.
Fra 2008 og frem overføres det fulde bloktilskud til kommunerne på § 16.91.11. Kommunerne.
I 2008 overføres 0,1 mio. kr. fra bloktilskuddet til denne konto, idet den tidligere overførsel har
været for stor. I 2009 overføres 2,8 mio. kr. til bloktilskuddet, i 2010 overføres 8,5 mio. kr., i
2011 overføres 10,3 mio. kr., i 2012 overføres 11,1 mio. kr. og i 2013 og frem overføres 11,5
mio. kr. til bloktilskuddet.

Kontoen er nedsat som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er omdisponeret
28,8 mio. kr. i 2008, 14,8 mio. kr. i 2009, 15,6 mio. kr. i 2010 og 14,6 mio. kr. i 2011 til brug
for den samlede udmøntning af satspuljen for 2008.
Kontoen er nedsat som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,
Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om ud-
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møntning af satspuljen for 2010, idet der er omdisponeret 14,7 mio. kr. i 2012, 14,1 mio. kr. i
2013 og 2014.

13. Psykiatriaftale 2007-2010
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 120,0 mio. kr. årligt i årene 2007-

2008 og 130,0 mio. kr. årligt i årene 2009-2010 til forlængelse af psykiatriaftalen 2003-2006.
Af beløbet i 2007 og 2008 stammer 5,0 mio. kr. i hvert år fra omdisponering fra § 15.74.10.10.
Psykiatriaftale 2003-2006 til nærværende konto. Af bevillingen afsættes op til 4,0 mio. kr. til
evaluering af de fire prioriterede temaer nævnt nedenfor.

Forlængelsen er et led i aftalerne om kommunernes økonomi for 2007, hvor der bl.a. blev
tilkendegivet et ønske om at fortsætte en kvalitetsudvikling af tilbuddene til mennesker med
sindslidelser, herunder til kriminelle sindslidende, mennesker med dobbeltdiagnoser samt børn
og unge med sindslidelser.

Midlerne skal benyttes til en forankring og fortsat udbygning af tilbuddene til mennesker
med sindslidelser. En del af midlerne anvendes til en fortsættelse af driften af de botilbud, bo-
støttetilbud, værestedstilbud mv., der er igangsat ved psykiatriaftalen 2000-2002, dvs. 50 pct.
statstilskud til driften af disse aktiviteter videreføres i perioden 2007-2010.

Aftalen omfatter herudover fire prioriterede indsatsområder på socialområdet:
1) Efteruddannelse af personale. Dels støtte/kontaktpersoner i forhold til at arbejde med menne-
sker med anden etnisk oprindelse end dansk, dels personale på tværs af sektorerne som har med
retspsykiatriske patienter at gøre. Initiativet er en opfølgning af V 72 af d. 30. marts 2004, hvor
Folketinget opfordrede VK-regeringen til at intensivere den forebyggende indsats i forhold til
psykisk syge, der begår kriminalitet.
2) Indsats over for børn og unge. Her er tre fokusområder: varetagelse af den sociale, pædago-
giske og psykologiske indsats uden for det børne- og ungdomspsykiatriske system til børn og
unge med lettere psykiske problemer, inkl. de børn, hvis henvisning til børne- og ungdomspsy-
kiatrisk hospital afvises, tilstrækkelig opfølgning og behandling efter udskrivning fra en børne-
og ungdomspsykiatrisk afdeling og støtte til forældre til psykisk syge børn og unge.
3) Social indsats over for spiseforstyrrelser, herunder selvskadende adfærd. Indsatsen består bl.a.
i opsporing, tidlig indsats og rehabilitering, støtte til bruger- og pårørendeforeninger samt under-
søgelser mv.
4) Indsats over for sindslidende, der bor i egen bolig under elendige forhold.

Bevillingen er udmøntet dels i ansøgningspuljer, dels i centrale puljer. Ved vurderingen af,
hvilke projekter der skulle have økonomisk støtte af bevillingen, indgik beskrivelserne af bl.a.:
- mål/succeskriterier for hvilke forbedringer, der sigtes på i forhold til målgruppen,
- hvordan målene skal nås, og
- hvordan det dokumenteres, at de opstillede mål er nået.

Der udarbejdes en midtvejsrapportering om resultater af projekterne på børne- og ungeo-
mrådet i foråret 2009 og en endelig rapportering om resultater af projekterne i marts 2011.

20. Fremrykningspuljen
Kontoen blev oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 1994 til gennemførelse af

Fremrykningsudvalgets forslag på det sociale område. 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 sindslidende. Af bevillingen anvendes 19,0 mio. kr. årligt til at støtte kommuner med særligt
store udgifter til initiativer i forbindelse med social indsats for sindslidende.

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.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 blev der omdisponeret i alt 1,1 mio. kr. fra
ikke forbrugte midler på kontoen til § 15.75.72. Det Fælles Ansvar II.
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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 undersøgelser,
analyser, efteruddannelsesaktiviteter, formidling og uforudsigelige konkrete behov mv. Bevillin-
gen er permanent.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 blev der omdisponeret i alt 1,4 mio. kr. fra
ikke forbrugte midler på kontoen til § 15.75.72. Det Fælles Ansvar II.

| 40. Sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig
| Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 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. Der afsættes
| op til 2,0 mio. kr. til metodekvalificering, implementeringsstøtte mv. og 2,5 mio. kr. til evaluering
| af initiativet, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og det
| Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014.

| 50. Dokumenterede metoder i bostøtteindsatsen for mennesker med en psykisk lidelse
| Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 6,0 mio. kr. årligt fra 2014 til
| 2016 og 7,0 mio. kr. i 2017 til afprøvning af dokumenterede metoder med et rehabiliterende sigte
| i den kommunale bostøtteindsats for mennesker med en psykisk lidelse (jf. SEL § 85). Der af-
| sættes op til 2,4 mio. kr. til metodeudvikling og implementeringsstøtte mv. og 2,0 mio. kr. til
| evaluering af initiativet, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance
| og det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014.

| 60. Forebyggelse af magtanvendelse på botilbud for mennesker med en psykisk lidelse
| Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 1,0 mio. kr. årligt fra 2014 til
| 2017 til forebyggelse af magtanvendelse på botilbud for mennesker med en psykisk lidelse. Der
| afsættes op til 1,0 mio. kr. til evaluering af initiativet, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre,
| Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen
| for 2014.
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15.74.11. Akutte tilbud til sindslidende (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017

Udgiftsbevilling ........................................... 31,8 36,9 - - - - -

10. Akutte tilbud til sindslidende
Udgift ................................................... 31,8 36,9 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 1,0 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 30,9 36,9 - - - - -

Videreførselsoversigt: 

 Beholdning
Mio. kr. primo 2013

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 10,8

I alt .................................................................................................................................. 10,8

10. Akutte tilbud til sindslidende
Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 43,6

mio. kr. i 2008 og 30,0 mio. kr. i hvert af årene 2009 til 2011 herunder til en styrkelse af kom-
munernes forebyggende og akutte arbejde målrettet borgere med sindslidelser. Af den samlede
bevilling afsættes op til 1,5 mio. kr. til evaluering. De akutte tilbud mv. skal indgå i et samspil
mellem behandlingspsykiatrien, distriktspsykiatrien og socialpsykiatrien og være et lettilgængeligt
tilbud om støtte, rådgivning og omsorg uden for normal åbningstid. Målet er en generel forbedring
af livskvaliteten for borgere med sindslidelser, bedre mulighed for den enkelte til at fastholde
egen bolig og en nedbringelse af indlæggelser. Bevillingen udmøntes i en pulje til målrettede
forsøg med akutte tilbud til borgere med sindslidelser, bl.a. tværkommunalt samarbejde om fælles
akutte tilbud, selvstændige akutte rådgivninger understøttet af bag/tilkaldevagt, akutte senge-
pladser, private aflastningshjem mv. En del af midlerne kan også anvendes til andre initiativer,
der kan bidrage til at løfte indsatsen på området med akut støtte til borgere med sindslidelser.
Den største del af puljen udmøntes som en central pulje, mens en mindre del udmeldes som an-
søgningspulje, hvor kommuner, private og frivillige organisationer og foreninger m.fl. kan søge
om støtte til projekter og aktiviteter, der er omfattet af bevillingens formål. Den centrale del af
puljen kan f.eks. udmøntes på baggrund af forhandlinger med en kreds af interessenter, dialog-
møder, udbud mv. Evalueringen sendes i eksternt udbud.

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

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017

Udgiftsbevilling ........................................... - 0,1 2,0 4,1 - - -

20. Isolerede sindslidende i egen bo-
 lig

Udgift ................................................... - 0,1 2,0 4,1 - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - 0,1 0,1 0,1 - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - 1,9 4,0 - - -

Videreførselsoversigt: 

 Beholdning
Mio. kr. primo 2013

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 1,9

I alt .................................................................................................................................. 1,9

10. Styrkelse af socialpsykiatrien
Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er afsat 6,0 mio.

kr. i 2009 til at fremme helhed og sammenhæng i socialpsykiatrien. Initiativet skal medføre, at
kommunalbestyrelsen bliver i stand til at sikre en mere helhedsorienteret tilgang i indsatsen over
for sindslidende, hvor de forskellige sektorer i højere grad arbejder sammen og koordinerer ind-
satsen. Der skal også være fokus på forebyggelse og tidlig indsats.

Der udvælges 5-6 forsøgskommuner. Udvælgelsen af kommuner sker under hensyntagen til
variation i størrelse og geografisk spredning. En del af bevillingen anvendes til centralt initierede
initiativer i form af processtøtte og workshops, hvor forsøgskommunerne kan drøfte fælles pro-
blemstillinger mv. på tværs af kommunerne. Det skal sikres via en ekstern konsulent, at alle
forsøgskommuner anvender sammenlignelige data i forhold til målgruppe og indsatser. Erfarin-
gerne fra forsøgskommunerne dokumenteres og evalueres. På baggrund af erfaringerne udarbejdes
der et informationsmateriale til inspiration for landets øvrige kommuner. Af bevillingen afsættes
op til 1,0 mio. kr. til evaluering og 0,5 mio. kr. til formidlingsinitiativer.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud 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. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
ling til § 15.11.01. Departementet.
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20. Isolerede sindslidende i egen bolig
Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal

Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november
2011 er kontoen forhøjet med 2,0 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 samt 4,0 mio. kr. i 2014 til en
styrket indsats over for isolerede sindslidende, der bor i egen bolig.

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.

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

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 5,0 4,5 - - - - -

10. Sundhed til socialt udsatte
Udgift ................................................... 5,0 4,5 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,2 0,2 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 4,8 4,4 - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2013

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 7,1
I alt .................................................................................................................................. 7,1

10. Sundhed til socialt udsatte
Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er afsat 12,0

mio. kr. i 2009 og 7,0 mio. kr. i hvert af årene 2010-12 til at fremme sundhedstilstanden hos
socialt udsatte voksne. Formålet er dels, at socialt udsatte får en bedre tandsundhed, dels at den
opsøgende indsats øges, samt at adgangen til sundhedsydelser i det eksisterende system lettes,
og dels at sikre gratis prævention til målgruppen, så antallet af provokerede aborter og antallet
af seksuelt overførte sygdomme mindskes. Midlerne udmøntes i tre centrale puljer, hvor der af-
sættes hhv. 5,0 mio. kr. til tandbehandling i 2009, 5,0 mio. kr. årligt til den opsøgende indsats
og 2,0 mio. kr. til gratis prævention årligt i perioden 2009-2012.

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-

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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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. 

I udmøntningen af midlerne til de tre formål vil der blive lagt vægt på fleksible løsninger,
herunder f.eks. mobile tilbud, opsøgende virksomhed mv., der skal ses i sammenhæng med de
allerede eksisterende lokale/regionale tilbud.

Puljen udmøntes i et samarbejde mellem Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Social-,
Børne- og Integrationsministeriet.

15.74.14. Styrket indsats for sindslidende (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)
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 i alt 140,0 mio. kr. fordelt med 35,0 mio. kr. i hvert af årene
2010-2013 til udmøntning af de socialpsykiatriske initiativer i handlingsplanen Styrket indsats for
sindslidende, ultimo 2009. Formålet er at understøtte sindslidendes mulighed for at leve et liv på
egne betingelser og dermed forbedre mulighederne for at gennemgå livsfaserne med uddannelse,
job, familie og sociale netværk på linje med mennesker uden en sindslidelse. Af bevillingen er
afsat op til 1,5 mio. kr. årligt til evaluering af de igangsatte aktiviteter. Størstedelen af evalu-
eringsmidlerne anvendes til dokumentation af resultater i metodeudviklingsprojekterne med hen-
blik på udbredelse af erfaringerne. De afsatte midler fordeles på seks indsatsområder: 1) Den gode
udskrivning, 2) integrerede forløb, 3) bostøtte, 4) medicinpædagogik og psykoedukation, 5) ud-
dannelse og job og 6) fremskudt sagsbehandling. Indsatsområderne beskrives nedenfor.

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 18,2 39,5 37,4 - - - -

10. Den gode udskrivning
Udgift ................................................... 2,5 2,6 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,1 0,1 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 2,5 2,6 - - - - -

20. Integrerede forløb
Udgift ................................................... 4,2 15,7 13,0 - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,3 0,3 0,4 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres  Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud 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, aktiviteter-
ne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den
faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af
bevilling til § 15.11.01. Departementet.
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  investeringstilskud ......................... 3,9 15,4 12,6 - - - -

30. Bostøtte
Udgift ................................................... 1,5 1,1 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,1 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 1,4 1,1 - - - - -

40. Medicinpædagogik og psyko-
 edukation

Udgift ................................................... 3,4 8,4 6,3 - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,2 0,1 0,2 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 3,3 8,3 6,1 - - - -

50. Uddannelse og job
Udgift ................................................... 2,5 5,5 12,8 - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,3 0,3 0,4 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 2,2 5,2 12,4 - - - -

60. Fremskudt sagsbehandling
Udgift ................................................... 4,0 6,1 5,3 - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,2 0,2 0,2 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 3,9 6,0 5,1 - - - -

Videreførselsoversigt: 

 Beholdning
Mio. kr. primo 2013

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 33,5

I alt .................................................................................................................................. 33,5

10. Den gode udskrivning
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 2,0 mio. kr. årligt i 2010 og 2011 samt 3,0 mio. kr. i 2012
til styrkelse af arbejdet med den gode udskrivning. Det er især for de svage og mest syge sinds-
lidende nødvendigt med en koordineret indsats mellem sektorerne. Der skal sættes yderligere
fokus på, hvordan man sikrer et godt udskrivningsforløb, hvor man kommer hele vejen rundt om
den sindslidendes situation og får sikret kontakten til de relevante myndigheder. Udviklingspro-
jekt Den gode udskrivning skal udvikle metoder og samarbejdsmodeller, som kommuner og re-
gioner kan benytte for at sikre, at udskrivning af sindslidende fra psykiatrisk behandling forløber
hensigtsmæssigt. Social-, Børne- og Integrationsministeriet er ansvarlig for projektet. Der vil være
en inddragelse af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. I Social-, Børne- og Integrationsmi-
nisteriet forankres projektet i § 15.11.30. Socialstyrelsen.
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20. Integrerede forløb
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 om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 10,0 mio. kr. i 2010,
11,0 mio. kr. i 2011 og 2012 og 12,0 mio. kr. i 2013 til udvikling af integrerede forløb i social-
psykiatrien og behandlingspsykiatrien. Der skal i højere grad arbejdes med integrerede forløb,
hvor der etableres en fremskudt social indsats på psykiatriske afdelinger, hvor den socialpsyki-
atriske indsats kan forberedes og opstartes, mens den sindslidende stadig er indlagt samt inte-
grerede forløb, hvor selve den psykiatriske behandling kan fortsættes eller afsluttes, som en del
af en socialpsykiatrisk indsats. Den psykiatriske behandling varetages af det sundhedsfaglige
personale, mens den løbende kontakt varetages af det socialfaglige personale, som den sindsli-
dende kender i forvejen og er tryg ved. Der skal sammen med kommuner og regioner tages ini-
tiativ til målrettede forsøg med en fremskudt social indsats i behandlingspsykiatrien og mobile
behandlingstilbud i socialpsykiatrien.
Social-, Børne- og Integrationsministeriet er ansvarlig for projektet. Der vil være en inddragelse
af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. I Social-, Børne- og Integrationsministeriet forankres
projektet i § 15.11.30. Socialstyrelsen. De udviklede metoder og samarbejdsmodeller stilles ef-
terfølgende til rådighed for kommuner og regioner.

30. Bostøtte
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 2,0 mio. kr. i 2010 og 2011 til et analysearbejde af bostøtten
efter § 85 i lov nr. 286 af 28. marts 2012 om social service med henblik på at belyse, om de
indholdsmæssige rammer i bestemmelsen er tilstrækkelige, og om kommunerne har de rette
værktøjer og metoder til at sikre, at sindslidende kan bo i egen bolig.

40. Medicinpædagogik og psykoedukation
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 om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 6,0 mio. kr. i 2010,
5,0 mio. kr. i 2011, 4,0 mio. kr. i 2012 og 6,0 mio. kr. i 2013 til styrkelse af den pædagogiske
indsats i socialpsykiatrien med hensyn til medicin samt styrket psykoedukation til sindslidende
og deres pårørende. Et fokus på en medicinpædagogisk indsats i socialpsykiatrien, som under-
støtter sindslidendes efterlevelse af lægers ordination af medicin, understøtter formålet med
mindste indgriben, og sikrer dermed sindslidendes selvbestemmelse og indflydelse på eget liv
samt bidrager til, at sindslidende i højere grad bliver i stand til at bo i egen bolig. Der er således
behov for at udvikle konkrete metoder, som medarbejderne i socialpsykiatrien kan bruge i ar-
bejdet med at støtte sindslidende til at få et mere stabilt medicinforbrug og derigennem opnå
større selvbestemmelse i hverdagen. Der er desuden behov for et styrket fokus på psykoedukation
til sindslidende og deres pårørende for at sikre, at sindslidende bliver bedre til at mestre hverda-
gen. Undervisningen i psykiatriske lidelser, deres kendetegn og konsekvenser, er med til at fore-
bygge tilbagefald og nedbringe hospitalsindlæggelser. Initiativet forankres i § 15.11.30. Social-
styrelsen.

50. Uddannelse og job
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 om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 10,0 mio. kr. i 2010
og 2011, 11,0 mio. kr. i 2012 og 12,0 mio. kr. i 2013 til udvikling af tilbud, som støtter sindsli-
dendes muligheder for at fastholde eller indgå i et uddannelses- eller jobforløb. Tilbuddene ud-
vikles i samarbejde med en række kommuner. Resultaterne formidles til øvrige kommuner. For
at styrke sindslidendes aktive deltagelse i samfundet, skal der også iværksættes en målrettet in-
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formationskampagne, som skal bidrage til at øge befolkningens viden om sindslidende og de
problemstillinger og udfordringer, som de lever med. Kampagnen skal bl.a. styrke det rummelige
arbejdsmarked og helt konkret målrettes arbejdspladser, videregående uddannelser samt kultur-
og fritidstilbud for at skabe opmærksomhed om sindslidendes vilkår og dermed styrke sindsli-
dendes aktive deltagelse i samfundet. Initiativerne forankres i § 15.11.30. Socialstyrelsen.

60. Fremskudt sagsbehandling
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 om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 5,0 mio. kr. i 2010
og 2011, 6,0 mio. kr. i 2012 og 5,0 mio. kr. i 2013 til styrkelse af kommunernes sagsbehandling
over for sindslidende. For at sikre relationen mellem en gruppe af meget udsatte borgere med
sindslidelse og den ansvarlige myndighed er der behov for, at sagsbehandlerne i højere grad
møder sindslidende der hvor de er, hvilket både vil sige i fysisk forstand, hvor sagsbehandlerne
tager hjem til de sindslidende og møder dem på deres banehalvdel, men også i forhold til i højere
grad at kunne sætte sig ind i og forstå sindslidendes situation og sindstilstand. Der skal derfor
udvikles konkrete metoder til, at sagsbehandlerne i højere grad kan møde sindslidende på deres
præmisser samtidig med, at der skal udvikles modeller, som gør dette møde muligt i praksis. I
den forbindelse skal der udvikles konkrete efteruddannelsesforløb, som giver sagsbehandlerne de
nødvendige kompetencer. Initiativet forankres i § 15.11.30. Socialstyrelsen.

15.74.15. Psykiatriaftale 2011-2014 (Reservationsbev.)
Kontoen er oprettet som led i Aftale om udmøntningen af satspuljen for 2011 med 110,0

mio. kr. i 2011 og 84,0 mio. kr. hvert af årene 2012-2014 til en forlængelse af psykiatriaftalen
2007-2010. Af beløbet i 2011 stammer 26,0 mio. kr. fra omdisponering fra § 15.74.10.13. Psy-
kiatriaftale 2007-2010 til nærværende konto.

En del af midlerne skal anvendes til en udfasning af driftstilskuddene til de aktiviteter, der
blev igangsat ved psykiatriaftalen for 2000-2002. Resten af de afsatte midler anvendes til en
række udviklingsinitiativer. For hvert initiativ kan anvendes op til 1,5 mio. kr. til evaluering og
dokumentation.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges
eller suppleres  Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud 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. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
ling til § 15.11.01. Departementet.



§ 15.74.15. 171

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017

Udgiftsbevilling ........................................... 89,3 68,7 87,2 85,7 - - -

10. Udfasning af driftstilskud til bo-
tilbud, bostøtte, væresteder mv.
Udgift ................................................... 82,2 42,9 44,1 22,3 - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 1,8 0,9 1,3 0,7 - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 80,4 41,9 42,8 21,6 - - -

20. Særforanstaltninger
Udgift ................................................... 0,6 3,2 4,2 7,3 - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,1 0,1 0,1 0,2 - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 0,5 3,0 4,1 7,1 - - -

30. Udvikling af bostøtte
Udgift ................................................... - 0,3 9,5 13,8 - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - 0,3 0,3 0,4 - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - 9,2 13,4 - - -

40. Sindslidende med misbrug
Udgift ................................................... 0,2 11,8 9,5 13,8 - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,2 0,3 0,3 0,4 - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - 11,5 9,2 13,4 - - -

50. Tidlig og målrettet indsats over-
for børn og unge med psykiske
vanskeligheder og deres familier
Udgift ................................................... 1,8 8,4 15,7 21,2 - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,3 0,3 0,5 0,6 - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 1,5 8,1 15,2 20,6 - - -

60. Overgangen fra barn til voksen
samt en styrket indsats for unge
med psyk. vanskeligheder, her-
under spiseforstyrrelser og selv-

 skadende adfærd
Udgift ................................................... 0,7 2,2 4,2 7,3 - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,2 0,1 0,1 0,2 - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 0,5 2,0 4,1 7,1 - - -

70. Styrkelse af indsatsen overfor
unge som har oplevet seksuelle
overgreb i barndommen eller

 ungdommen
Udgift ................................................... 3,9 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 3,9 - - - - - -
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Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2013

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 34,0
I alt .................................................................................................................................. 34,0

10. Udfasning af driftstilskud til botilbud, bostøtte, væresteder mv.
Der afsættes midler til en udfasning af driftstilskuddene til de aktiviteter, der blev igangsat

ved psykiatriaftalen for 2000-2002. Der vil fortsat være et driftstilskud på 50 pct. i 2011, hvorefter
driftstilskuddet nedtrappes til 25 pct. i 2012 og 2013 og til 12,5 pct. i 2014. Finansieringen af
udfasningen udgør 84,0 mio. kr. i 2011, 42,0 mio. kr. i hvert af årene 2012 og 2013 og 21,0 mio.
kr. i 2014.

20. Særforanstaltninger
Der afsættes 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 kommu-
nale, regionale og private leverandører. Initiativet koordineres med VISO, som vil sætte fokus
på området. Der afsættes i alt 18,0 mio. kr. til dette initiativ fordelt med 3,0 mio. kr. i 2011, 4,0
mio. kr. i hvert af årene 2012 og 2013 og 7,0 mio. kr. i 2014.

30. Udvikling af bostøtte
Der afsættes en central pulje til to initiativer, som udvikler og kvalificerer indsatsen i bo-

støtten. Der afsættes i alt 31,0 mio. kr. til initiativerne fordelt med 9,0 mio. kr. i hvert af årene
2012 og 2013 og 13,0 mio. kr. i 2014. De to initiativer er: a) Udviklingsprojekt om Den gode
bostøtte, som sikrer, at sindslidende i højere grad lærer at mestre konsekvenserne af sindslidelsen,
og b) modelkommuneprojekt Den gode udflytning, hvor 2-3 kommuner med succesfulde erfa-
ringer med udflytning inviteres til at deltage.

40. Sindslidende med misbrug
Der afsættes i alt 36,0 mio. kr. til initiativet fordelt med 5,0 mio. kr. i 2011, 9,0 mio. kr. i

hvert af årene 2012 og 2013 og 13,0 mio. kr. i 2014. 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.

50. Tidlig og målrettet indsats overfor børn og unge med psykiske vanskeligheder og deres
familier

Der afsættes i alt 64 mio. kr. fordelt med 9,0 mio. kr. i 2011, 16,0 mio. kr. i hvert af årene
2012 og 2013 og 23,0 mio. kr. i 2014 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 vanskeligheder 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, erfaringsudveksling, opsam-
ling og udbredelse af viden, mv.
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Der omprioriteres -1,0 mio. kr. i 2011, -1,0 mio. kr. i 2013 og -3,0 mio. kr. i 2014. Ompri-
oriteringen sker som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti,
Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18.
november 2011.

60. Overgangen fra barn til voksen samt en styrket indsats for unge med psyk. vanskelig-
heder, herunder spiseforstyrrelser og selvskadende adfærd

Der afsættes 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
afsættes i alt 20,0 mio. kr. til initiativet fordelt med 5,0 mio. kr. i 2011, 4,0 mio. kr. i hvert af
årene 2012 og 2013 og 7,0 mio. kr. i 2014.

70. Styrkelse af indsatsen overfor unge som har oplevet seksuelle overgreb i barndommen
eller ungdommen

Der afsættes 4,0 mio. kr. i 2011 til at etablere behandlingstilbud, hvor unge, som har været
udsat for overgreb og deres forældre kan modtage samtaler med henblik på at bearbejde efter-
følgerne af seksuelle overgreb. Behandlingen skal inddrage allerede kendte behandlingsformer,
herunder f.eks. den behandlingsmodel, der er udviklet og etableret i Team for Seksuelt Misbrugte
Børn og Center for Voldtægtsofre.
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15.75. Særligt udsatte grupper

15.75.02. Pulje til oprettelse af lokale/kommunale udsatteråd (tekstanm. 111) (Re-
servationsbev.)

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 1,0 0,6 - - - - -

10. Pulje til oprettelse af lokal-
 e/kommunale udsatteråd

Udgift ................................................... 1,0 0,6 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - 0,1 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

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

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2013

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 4,0

I alt .................................................................................................................................. 4,0

10. Pulje til oprettelse af lokale/kommunale udsatteråd
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 3,0 mio. kr. i 2010 til en pulje til oprettelse/udvikling af
lokale udsatteråd. Formålene med udsatterådene er at rådgive kommunalbestyrelsen i politiske
spørgsmål vedrørende udsatteområdet og at være et lokalt talerør for målgruppen. Nogle kom-
muner har allerede af egen drift oprettet lokale udsatteråd. For at understøtte den frivillige proces
med oprettelse af lokale/kommunale udsatteråd afsættes en pulje med formål: 1) Ansøgningspulje
til supplerende sekretariatsbistand til udsatterådene og 2) en central pulje til at skabe netværk
mellem udsatterådene og til konferenceaktivitet. Puljens ansøgerkreds vil være kommuner i
samarbejde med NGO'er og sociale organisationer på udsatteområdet. Puljen udmøntes af Social-,
Børne- og Integrationsministeriet på baggrund af ansøgning om støtte til oprettelse af lokal-
e/kommunale udsatteråd, evt. i samarbejde med frivillige og/eller frivillige og private organisa-
tioner og foreninger mv.

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal
Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november
2011 er kontoen forhøjet med 3,0 mio. kr. i 2012 til videreførelse af puljen.

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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15.75.04. Særlig indsats for de svagest stillede børn og unge mv. (tekstanm.
111) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017

Udgiftsbevilling ........................................... 3,8 1,5 - - - - -

10. Pulje til særlig indsats for de
svagest stillede børn og unge

 (SIBU)
Udgift ................................................... 3,8 1,5 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 3,8 1,5 - - - - -

Videreførselsoversigt: 

 Beholdning
Mio. kr. primo 2013

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 5,3

I alt .................................................................................................................................. 5,3

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.

Kommuner kan ansøge om midler fra puljen til projekter, der ligger inden for puljens formål,
og forudsættes at deltage i en supplerende finansiering. Det forudsættes, at blandt andet frivillige
organisationer inddrages i en del af projekterne.

Som følge af udskydelse af enkelte projekter omdisponeres 6,0 mio. kr. fra 2007 til 2008.

| 15.75.05. Løft af ældreområdet (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)
| Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 1,0 mia. kr. årligt fra 2014
| og frem til et varigt løft af ældreområdet, jf. Aftale om finansloven for 2014.

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: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... - - - 1.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0

10. Løft af ældreområdet
Udgift ................................................... - - - 1.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... - - - 998,0 998,0 998,0 998,0
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - - - 2,0 2,0 2,0 2,0

| 10. Løft af ældreområdet
| Der afsættes 1,0 mia. kr. årligt fra 2014 og frem til et varigt løft af ældreområdet. Midlerne
| skal løfte ældreplejen, hvor der er størst behov, herunder f.eks. bedre praktisk hjælp og personlig
| pleje, bedre forhold på plejehjem eller en styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats, jf.
| Aftale om finansloven for 2014. Midlerne fordeles mellem kommunerne på baggrund af en ob-
| jektiv fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. Tildeling forudsætter en fyldestgø-
| rende ansøgning. Såfremt en eller flere kommuner ikke har søgt deres andel, vil midlerne blive
| fordelt mellem de øvrige kommuner. I det tilfælde, hvor en eller flere ansøgninger ikke lever op
| til kravene, vil de reserverede midler ikke blive tildelt kommunen. I stedet vil midlerne blive
| fordelt blandt de øvrige ansøgerkommuner.

| Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges
| eller suppleres| Beskrivelse

| BV 2.2.13| Tilskud kan forudbetales.
| BV 2.10.5| Der er adgang til at anvende op til 0,2 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. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
| ling til § 15.11.01. Departementet.
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15.75.07. Midlertidig genhusning af Danner (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017

Udgiftsbevilling ........................................... 4,0 3,4 - - - - -

10. Midlertidig genhusning af Dan-
 ner

Udgift ................................................... 4,0 3,4 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 4,0 3,4 - - - - -

10. Midlertidig genhusning af Danner
På kontoen gives et tilskud til midlertidig genhusning af Danner i forbindelse med renove-

ringen af Dannerhuset, jf. akt. 136 af 3. juni 2010.
Dannerhuset, som er Danners fredede ejendom i Nansensgade 1 i København K., skal reno-

veres og ombygges fra august 2010 og op til 2 år frem for at skabe fremtidens optimale krise-
center. Målet er dels at skabe moderne faciliteter for de kvinder og børn, som bor i krisecentrets
boliger, dels at bringe bygningen tilbage til den oprindelige stand.

15.75.09. National civilsamfundsstrategi (Reservationsbev.)
Kontoen er oprettet som led i Aftale mellem daværende VK-regering, Socialdemokraterne,

Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om udmønt-
ning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 med 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. Formålet med ind-
satsen 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.

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

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.
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. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
ling til § 15.11.01. Departementet.
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Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 9,9 20,9 26,4 26,6 - - -

10. Innovation og udvikling i den
 sociale indsats

Udgift ................................................... 5,9 16,1 22,8 22,5 - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,4 0,4 0,7 0,7 - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 5,5 15,7 22,1 21,8 - - -

20. Aktivt medborgerskab og frivil-
 lighedskultur

Udgift ................................................... 3,7 2,1 2,0 2,0 - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,1 0,1 0,1 0,1 - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 3,6 2,0 1,9 1,9 - - -

30. Frivillige organisationers virke
Udgift ................................................... 0,2 2,7 1,6 2,1 - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,2 0,0 - 0,1 - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - 2,7 1,6 2,0 - - -

40. Tværgående samarbejde
Udgift ................................................... 0,0 - - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,0 - - - - - -

Videreførselsoversigt: 

 Beholdning
Mio. kr. primo 2013

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 8,1

I alt .................................................................................................................................. 8,1

10. Innovation og udvikling i den sociale indsats
Dette initiativ under National civilsamfundsstrategi skal styrke innovation og udvikling i den

sociale indsats, herunder identificere nye områder og metoder, hvor brug af frivillige og private
aktører styrker den sociale indsats. Der etableres en pulje til pilotprojekter, herunder understøt-
telse af aktivt ældreliv, som de frivillige organisationer kan søge midler fra. Der afsættes i alt 69,8
mio. kr. over en fire-årig periode fordelt med 13,3 mio. kr. i 2011, 13,9 mio. kr. i 2012, 21,6
mio. kr. i 2013 og 21,0 mio. kr. i 2014.

20. Aktivt medborgerskab og frivillighedskultur
Dette initiativ under National civilsamfundsstrategi skal fremme aktivt medborgerskab og

frivillighedskultur, herunder få flere danskere til at yde en frivillig indsats samt fremme og syn-
liggøre det frivillige sociale arbejde og indsats. 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 en fire-årig periode fordelt med 4,0 mio. kr. i 2011, 2,2 mio. kr. i 2012 og 2,0
mio. kr. i hvert af årene 2013 og 2014.
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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 fire-årig periode
fordelt med 6,5 mio. kr. i 2011, 3,7 mio. kr. i hvert af årene 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.
Center for frivilligt socialt arbejde fordelt med 2,2 mio. kr. årligt i 2012 til 2014. Midlerne er afsat
til følgende delinitiativer: 1. Målrettet kompetenceudvikling i frivillige organisationer, og 2. Ud-
vikling af foreningsdatabase over frivillige foreninger.

40. Tværgående samarbejde
Dette initiativ under National civilsamfundsstrategi skal styrke det tværgående samarbejde,

herunder bl.a. styrke de organisatoriske rammer for et velfungerende samarbejde mellem organi-
sationer, det offentlige og det private erhvervsliv. Der afsættes i alt 1,9 mio. kr. over en fireårig
periode fordelt med 1,3 mio. kr. i 2011 og 0,2 mio. kr. i hvert af årene 2012, 2013 og 2014. Som
led i udmøntningen af initiativet er der heraf overført i alt 0,6 mio. kr. til § 15.13.04.30. Center
for frivilligt socialt arbejde fordelt med 0,2 mio. kr. årligt i 2012 til 2014. Midlerne er afsat til
følgende delinitiativ: 3. Styrket netværk for kommunale frivillighedskonsulenter.

15.75.10. Rammebeløb til projekter på det børne- og familiepolitiske område
(tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 29,9 28,3 26,5 5,0 - - -

10. Rammebeløb til projekter på det
børne- og familiepolitiske områ-

 de
Udgift ................................................... 7,5 1,5 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 7,5 1,5 - - - - -

30. Udvikling af behandlingstilbud
til utilpassede unge
Udgift ................................................... -0,2 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

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

50. Hvervning af og støtte til pleje-
familier for børn og unge med
anden etnisk baggrund end

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud 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 underkonto

70, 71 og 72 til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration
af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog
maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed
adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.
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 dansk
Udgift ................................................... -0,2 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

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

60. Projekt Janus
Udgift ................................................... -0,3 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... -0,3 - - - - - -

70. Forsøg med fritidspas til udsatte
børn og unge
Udgift ................................................... 18,7 21,8 21,4 - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,6 0,5 0,6 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 18,1 21,2 20,8 - - - -

72. Pulje til sommerferiehjælp
Udgift ................................................... 2,5 3,0 5,1 5,0 - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,1 0,1 0,2 0,2 - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 2,5 2,9 4,9 4,8 - - -

73. Evaluering af lovforslag om
kontinuitet i anbringelsen af
børn og unge uden for hjemmet
og psykologhjælp til børn på

 krisecentre
Udgift ................................................... 0,8 2,0 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 0,8 2,0 - - - - -

74. Børnenes IT-Fond
Udgift ................................................... 1,0 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

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

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2013

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 24,8
I alt .................................................................................................................................. 24,8

10. Rammebeløb til projekter på det børne- og familiepolitiske område
Der er fire hovedgrupperinger under dette rammebeløb: 1) Kvalitet i anbringelsesarbejdet

med børn og unge (KABU), 2) Negativ social arv, 3) Overgreb mod børn og 4) diverse beløb til
organisationer mv.

Endvidere er der oprettet en pulje til forstærket indsats for at bryde den negative sociale arv.
Puljen skal støtte en forstærket indsats for den mindre gruppe af børn og unge, der har det meget
dårligt under deres opvækst.

Der er oprettet Puljen Overgreb mod børn til en styrkelse af indsatsen mod overgreb mod
børn.
Landsforeningen til støtte ved Spædbarns død modtager 0,8 mio. kr. og støttes med yderligere
0,2 mio. kr. årligt frem til 2007.

Fra § 15.11.79. Reserver og budgetregulering er der overført 18,5 mio. kr. i 2003 og 12,3
mio. kr. i 2004 og hvert af de følgende år til nærværende konto til opfølgning på lovændringen
om styrkelse af den særlige støtte til børn og unge, jf. lov nr. 466 af 31. maj 2000 om ændring
af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.
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Kontoen er forhøjet på finansloven for 2003, idet der som led i udmøntningen af satspuljen
for 2003 er afsat 21,4 mio. kr. årligt i 2003-2005 og 15,0 mio. kr. i 2006. Der afsættes 15,0 mio.
kr. årligt i 2003-2006 til børnehuse i udsatte børns nærmiljø. Døgnplejeformidlingen modtager
0,5 mio. kr. i 2003 og 0,6 mio. kr. årligt i 2004 og 2005 til konfliktmægling.

Kontoen er på finansloven for 2004 forhøjet med 10,4 mio. kr. Baggrunden er, at der som
led i udmøntningen af satspuljen for 2004 blev afsat 10,4 mio. kr. i 2004, 9,8 mio. kr. i 2005,
8,0 mio. kr. i 2006 og 6,3 mio. kr. i 2007.

Midlerne blev afsat på følgende måde: 4,8 mio. kr. i 2004, 3,6 mio. kr. i 2005, 2,4 mio. kr.
i 2006 og 1,1 mio. kr. i 2007 i fortsat driftstilskud til Børnecentret SIV.

Der afsattes herudover tilskud på 0,2 mio. kr. i 2004, 0,6 mio. kr. i 2005 og 0,4 mio. kr. i
2006 til Døgnplejeformidlingen til udvikling af det eksisterende projekt om konfliktmægling. Der
afsattes 5,0 mio. kr. i hvert af årene 2004-2007 til Videnscenter SISO, dels som en forlængelse
af centrets bevilling og dels til styrkelse af centrets opgaver med blandt andet vejledning og
rådgivning af kommuner og amter samt til en undersøgelse af anbragte børns risiko for at blive
udsat for seksuelle overgreb.

Kontoen er på finansloven for 2005 forhøjet med 1,6 mio. kr. i 2005, 4,2 mio. kr. i 2006 og
1,4 mio. kr. i 2007. Baggrunden er, at der som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 skal
gennemføres anden dataindsamling i projektet Forløbsundersøgelse af børn anbragt uden for
hjemmet, som skal forberedes i 2005 og planlægges at finde sted i 2006 og 2007, så den endelige
rapportering af undersøgelsens resultater kan ske i foråret 2008. Projektet udføres af SFI - Det
Nationale Forskningscenter for Velfærd.

Kontoen er reduceret med 3,3 mio. kr. fra 2007 og frem som følge af indførelsen af BEK
nr. 1333 af 14. december 2005 om standarder for sagsbehandlingen i sager om særlig støtte til
børn og unge og med 2,2 mio. kr. fra 2007 og frem som følge af indførelsen af anbringelsessta-
tistikken, jf. BEK nr. 73 af 8. februar 2006 om ændring af bekendtgørelse om retssikkerhed og
administration på det sociale område. Midlerne er overført til bloktilskuddet fra 2007 og frem.
Kontoen reduceres med 9,4 mio. kr. om året til brug for drift af fem nye sikrede pladser fra medio
2007. Midlerne er overført til bloktilskuddet fra 2008 og frem.

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er afsat 1,5 mio.
kr. i 2009, 4,1 mio. kr. i 2010 og 1,3 mio. kr. i 2011 til 3. dataindsamling i projektet Forløb-
sundersøgelse af børn anbragt uden for hjemmet. Dataindsamlingen forberedes i 2009, data ind-
samles i 2010 og afrapporteres i 2011. Projektet udføres af SFI - Det Nationale Forskningscenter
for Velfærd.

I forbindelse med Aftale mellem daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Fol-
keparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om udmøntning af
satspuljen for 2010 af oktober 2009 blev der omprioriteret 28,5 mio. kr. fra underkontoens be-
holdning.

30. Udvikling af behandlingstilbud til utilpassede unge
På finansloven for 2003 er § 15.75.20.10. Nye behandlingsmetoder overført uændret til denne

konto.
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2001 er afsat en pulje på 10,0 mio. kr. i 2001 og

5,0 mio. kr. i 2002 til udvikling af nye behandlingsmetoder til behandling af utilpassede og kri-
minelle unge. Social-, Børne- og Integrationsministeriet afdækker i samarbejde med de kommu-
nale parter behovet for anbringelsessteder efter serviceloven til visse utilpassede og kriminelle
unge med meget massive og komplekse problemer og herunder hvilke typer anbringelsessteder,
der kan være behov for (lov nr. 286 af 28. marts 2012 om social service). Puljen anvendes til
udviklingsprojekter, der kan anvise nye veje i behandlingen af disse utilpassede unge.
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50. Hvervning af og støtte til plejefamilier for børn og unge med anden etnisk baggrund end
dansk

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 2,0 mio. kr. i 2006 og 0,8 mio. kr. i
årene 2007-2009 til at gennemføre et udviklingsprojekt, der skal skaffe flere plejefamilier, der
kan tage imod anbragte børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk. Dette omfatter både
danske plejefamilier og plejefamilier med anden etnisk baggrund end dansk.

Derudover skal midlerne bl.a. anvendes til at skaffe de pågældende plejefamilier den nød-
vendige støtte til at løfte opgaven og gennemføre en undersøgelse af sagsbehandlernes overve-
jelser ved valg af anbringelsessted til børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk. Pro-
jektet er afsluttet ved udgangen af 2010.

60. Projekt Janus
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 3,0 mio. kr. årligt for perioden

2006-2009 til at fortsætte det allerede eksisterende arbejde med at udvikle behandlingsmetoder
til unge krænkere, samt udvikle behandlingsmetoder til nye målgrupper, bl.a. mindre børn og
psykisk udviklingshæmmede børn og unge.

Midlerne skal derudover bl.a. anvendes til at udbrede kendskabet til behandlingsmetoderne
og problemstillingen i resten af landet med henblik på en forankring i kommunerne.

70. Forsøg med fritidspas til udsatte børn og unge
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 10,0 mio. kr. i 2006 og 7,5 mio. kr.

i 2007 til at gennemføre et forsøgsprojekt, der skal undersøge mulighederne for at sikre, at udsatte
børn og unge, som ellers ikke deltager i relevante fritidsaktiviteter, får yderligere mulighed for
at deltage i sædvanlige fritidstilbud gennem to forskellige forsøgsmodeller, der skal gennemføres
i to forskellige kommuner. De to forsøgsmodeller skal evalueres sammen med Fritidsbutikken i
Århus.

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 afsat 20,0 mio. kr. årligt fra 2010 til 2013 til en ansøgningspulje.
Ansøgningspuljen har til formål at udbrede erfaringer med fritidspas og fritidsvejleder fra Forsøg
med fritidspas fra Aftale mellem daværende VK-regering, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folke-
parti og Det Radikale Venstre om udmøntning af satspuljen for 2006 af november 2005. Ansøg-
ningspuljen giver kommuner mulighed for at iværksætte en særlig indsats for udsatte børn og
unge. Der skal foretages en erfaringsopsamling på baggrund af puljen.

72. Pulje til sommerferiehjælp
Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er afsat 2,5 mio.

kr. i hvert af årene 2009, 2010 og 2011 og 2,6 mio. kr. i 2012 til sommerferieophold til isolerede,
ressourcesvage mødre eller fædre og deres børn samt opfølgende sociale aktiviteter f.eks. sociale
netværk, madlavningsaftner mv. Der gennemføres en evaluering i 2012.

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal
Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november
2011 er kontoen forhøjet med 2,5 mio. kr. i 2012 og 5,0 mio. kr. i 2013 til sommerferieophold
til isolerede og ressourcesvage mødre eller fædre og deres børn samt opfølgende sociale aktivi-
teter f.eks. sociale netværk, madlavning mv.

| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 5,0 mio. kr. i 2014 med det
| formål at give udsatte familier med hjemmeboende børn mulighed for et ferieophold med opføl-
| gende sociale aktiviteter, der bidrager til at hjælpe familierne til at løse nogle af de sociale pro-
| blemer, der præger deres hverdag, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Li-
| beral Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014.
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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

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, 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 kontinuitet i anbringelsen, jf. lov nr. 318 af 28. april 2009 om ændring af lov om social ser-
vice.

74. Børnenes IT-Fond
Kontoen er oprettet på TB11, hvor der som følge af akt. nr. 140 af 25. maj 2011 overføres

1,0 mio. kr. fra § 35.11.20. Pulje til særlige sociale indsatser mv. Midlerne udmøntes til Børnenes
IT-Fond.

15.75.11. Lige Muligheder (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2008 er der i alt afsat 631,8 mio. kr. fordelt med

158,4 mio. kr. i 2008, 157,8 mio. kr. i 2009, 157,8 mio. kr. i 2010 og 157,8 mio. kr. i 2011 til
projekt Lige muligheder. 31,8 mio. kr. er overført fra § 15.75.36.10. Negativ social arv. Midlerne
er fordelt på de daværende ministeriers ressortområder, med 32 mio. kr. til Undervisningsmini-
steriet, 48,0 mio. kr. til Kulturministeriet, 96,0 mio. kr. til Integrationsministeriet, 116,7 mio. kr.
til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og 339,1 mio. kr. til Socialministeriet. Socialmini-
steriets midler er fordelt på projekter, som har følgende underkonti 10 til 90 med undtagelse af
15,1 mio. kr., som er afsat på § 15.11.79. Reserver og budgetregulering til lovforslag om Psy-
kologbehandling til børn på krisecentre. Der kan af bevillingen afholdes udgifter til evaluering,
processtyring, projektstyring og implementering af de projekter i Lige muligheder, som ligger i
Social-, Børne- og Integrationsministeriets regi.

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 80,7 73,0 - - - - -

10. Opkvalificering af den tidlige
 indsats

Udgift ................................................... 6,0 5,0 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,2 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 5,8 5,0 - - - - -

20. Etablering af kollegier for unge,
enlige og sårbare mødre og pul-
je til ambulante tilbud
Udgift ................................................... 7,8 7,1 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... -0,2 - - - - - -

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre op til 3 pct. af bevillingen til § 15.11.01.

Departementet til evaluering, processtyring, projektstyring og imple-
mentering af projekter i Social-, Børne- og Integrationsministeriets regi.
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46. Tilskud til anden virksomhed og
  investeringstilskud ......................... 8,0 7,1 - - - - -

30. 24-timers kontaktgaranti med
henblik på hurtig indsats
Udgift ................................................... 10,8 11,0 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,6 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 10,2 11,0 - - - - -

40. Forsøg med efterværn for tidli-
 gere anbragte

Udgift ................................................... 16,4 15,2 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 1,2 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 15,2 15,2 - - - - -

50. Misbrugsbehandling for udsatte
 unge

Udgift ................................................... 18,7 18,3 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,7 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 17,9 18,3 - - - - -

60. Informationscenter om misbrug
Udgift ................................................... 4,7 3,4 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... -0,1 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 4,9 3,4 - - - - -

70. Sociale viceværter
Udgift ................................................... 3,5 - - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,2 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 3,2 - - - - - -

80. Bedste ven til sårbare børn og
 unge

Udgift ................................................... 4,9 5,0 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,4 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 4,6 5,0 - - - - -

90. Netværk og samtalegrupper
Udgift ................................................... 7,8 8,0 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,5 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 7,3 8,0 - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2013

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 31,0

I alt .................................................................................................................................. 31,0
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10. Opkvalificering af den tidlige indsats
Som led i udmøntningen af satspuljen 2008 er der afsat i alt 20,0 mio. kr. til Opkvalificering

af den tidlige indsats fordelt med 5,0 mio. kr. i 2008, 5,0 mio. kr. i 2009, 5,0 mio. kr. i 2010 og
5,0 mio. kr. i 2011. Der udvikles bedre redskaber til at opdage sociale problemer hos børn.
Redskaberne skal gøre sundhedsplejersker, dagplejere, pædagoger, lærere og andre fagfolk bedre
til at identificere risikobørnene, så der kan sættes tidligere ind med en målrettet indsats.

20. Etablering af kollegier for unge, enlige og sårbare mødre og pulje til ambulante tilbud
Som led i udmøntningen af satspuljen 2008 er der afsat i alt 56,0 mio. kr. til Etablering af

kollegier og ambulante tilbud til unge, enlige og sårbare mødre fordelt med 12,0 mio. kr. i 2008,
13,5 mio. kr. i 2009, 13,5 mio. kr. i 2010 og 17,0 mio. kr. i 2011. Der etableres kollegier og
ambulante tilbud for unge, enlige og sårbare mødre, som har behov for støtte i hverdagen. Kol-
legierne og de ambulante tilbud skal have fokus på en helhedsorienteret indsats, der kombinerer
et fokus på uddannelse og beskæftigelse med praktisk støtte og rådgivning.

Som led i Aftale om Barnets Reform og Aftale mellem daværende VK-regering, Socialde-
mokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance
om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 er omprioriteret 13,2 mio. kr. i 2010 og
16,8 mio. kr. i 2011.

30. 24-timers kontaktgaranti med henblik på hurtig indsats
Som led i udmøntningen af satspuljen 2008 er der afsat i alt 40,0 mio. kr. til 24-timers kon-

taktgaranti med henblik på hurtig indsats fordelt med 10,0 mio. kr. i årene 2008- 2011. I samar-
bejde med en række kommuner etableres der forsøg med en 24-timers kontaktordning, hvor
kommunerne forpligter sig til at reagere på henvendelser fra socialt udsatte unge inden for 24
timer.

40. Forsøg med efterværn for tidligere anbragte
Som led i udmøntningen af satspuljen 2008 er der afsat i alt 56,0 mio. kr. til Forsøg med

efterværn for tidligere anbragte fordelt med 12,0 mio. kr. i 2008, 13,5 mio. kr. i 2009, 13,5 mio.
kr. i 2010 og 17,0 mio. kr. i 2011. I et antal kommuner etableres et forsøg, hvor alle tidligere
anbragte gives ret til støtte efter anbringelsen. Forsøget gennemførtes med henblik på at vurdere,
om loven evt. skal ændres, således at der gives ret til efterværn.

50. Misbrugsbehandling for udsatte unge
Som led i udmøntningen af satspuljen 2008 er der afsat i alt 60,0 mio. kr. til Misbrugsbe-

handling 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.

60. Informationscenter om misbrug
Som led i udmøntningen af satspuljen 2008 er der afsat i alt 20,0 mio. kr. til Informations-

center om misbrug fordelt med 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2008 til 2011. Der etableres et na-
tionalt informationscenter for misbrug, som kan rådgive og vejlede. Informationscentret er pla-
ceret i Socialstyrelsen.

70. Sociale viceværter
Som led i udmøntningen af satspuljen 2008 er der afsat i alt 20,0 mio. kr. til Sociale vice-

værter fordelt med 5,0 mio. kr. i hvert af årene 2008, 2009, 2010 og 2011. Der gives tilskud til,
at ungdomsboliginstitutioner og boligorganisationer med lokal medfinansiering kan ansætte so-
ciale viceværter i tilknytning til ungdomsboliger med udsatte unge. Viceværterne skal stå til rå-
dighed for den unge, opfange evt. problemer tidligt og støtte samværet mellem den unge og de
øvrige beboere.
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80. Bedste ven til sårbare børn og unge
Som led i udmøntningen af satspuljen 2008 er der afsat i alt 20,0 mio. kr. til Bedste ven til

sårbare børn og unge fordelt med 5,0 mio. kr. i hvert af årene 2008-2011. Der etableres en ord-
ning, hvor der knyttes relationer mellem sårbare børn og ressourcestærke ældre med henblik på
at give børnene en stabil voksenkontakt.

90. Netværk og samtalegrupper
Som led i udmøntningen af satspuljen 2008 er der afsat i alt 32,0 mio. kr. til Netværk og

samtalegrupper fordelt med 8,0 mio. kr. i hvert af årene 2008-2011. Der oprettes en pulje til
etablering af netværksinitiativer og samtalegrupper, så børnene får hjælp til at håndtere deres si-
tuation. Forsøget gennemføres med henblik på at få mere viden om behovet for og effekten af
samtalegrupper, med henblik på vurdering af, om det vil være nyttigt med lovgivning på området.

15.75.12. Støtte til kvinder på vej ud af prostitution (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 0,6 0,7 6,4 27,7 10,6 - -
Indtægtsbevilling ......................................... - - - 15,9 - - -

10. Støtte til kvinder på vej ud af
 prostitution

Udgift ................................................... 0,6 0,0 1,1 1,2 - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,2 0,0 0,1 0,1 - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 0,5 - 1,0 1,1 - - -

20. Indsats for socialt udsatte kvin-
der i prostitution, herunder kvin-
der som ønsker at forlade prosti-

 tution
Udgift ................................................... - 0,6 5,3 26,5 10,6 - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - 0,6 0,2 0,3 0,3 - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - 0,0 5,1 26,2 10,3 - -
Indtægt ................................................ - - - 15,9 - - -
35. Forbrug af videreførsel ................. - - - 15,9 - - -

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud 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. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
ling til § 15.11.01. Departementet.
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Videreførselsoversigt: 

 Beholdning
Mio. kr. primo 2013

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 21,2

I alt .................................................................................................................................. 21,2

10. Støtte til kvinder på vej ud af prostitution
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 2011 af oktober 2010 med 5,0 mio. kr. i hvert
af årene 2011-2014 til styrket indsats over for kvinder på vej ud af prostitution.

Af bevillingen afsættes 4,0 mio. kr. årligt i perioden 2011-2014 til etablering af et botilbud
til stofmisbrugende gadeprostituerede med mulighed for social- og sundhedsmæssig støtte. Til-
buddet tilknyttes akutbehandlingstilbuddet, jf. § 15.75.26.22. Forsøg med behandlingstilbud med
mulighed for overnatning til stofmisbrugende kvinder i prostitution. Bostedet samt behandlings-
tilbuddet til stofmisbrugende kvinder skal ses i sammenhæng og som udgangspunkt under ét tag,
så der bliver tale om en sammenhængende indsats, hvor brugeren kan få et optimalt udbytte af
indsatsen. Evaluering foretages af Socialstyrelsen, og endelig rapportering sker ved udgangen af
2014. Der afsættes op til 0,5 mio. kr. til evalueringen, som foretages i sammenhæng med evalu-
eringen af akutbehandlingstilbuddet.

Af bevillingen afsættes 1,0 mio. kr. årligt i perioden 2011-2014 til etablering af en central
pulje med henblik på at sætte særligt fokus på kvinder på vej ud af prostitution, og på de støtte-
behov de har. Mange kvinder, der har været i prostitution, har senfølger og derfor behov for støtte
og hjælp, når de stopper og i en periode herefter. Initiativet skal bidrage til at afdække støttebe-
hovet og indholdet af den indsats, som kan hjælpe kvinder til en tilværelse udenfor prostitution.

Der omprioriteres -4,0 mio. kr. i hvert af årene 2012, 2013 og 2014. Omprioriteringen sker
som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance
og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011.

20. Indsats for socialt udsatte kvinder i prostitution, herunder kvinder som ønsker at for-
lade prostitution

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal
Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november
2011 er kontoen forhøjet med 20,2 mio. kr. i 2012, 5,2 mio. kr. i 2013, 10,3 mio. kr. årligt i 2014
og 2015 til initiativer målrettet udsatte kvinder i prostitution og kvinder, der ønsker at forlade
prostitution.

Formålet med initiativerne er at tilbyde kvinder i prostitution, der ønsker at forlade prostitu-
tion, hjælp og støtte til dette med henblik på at sikre et langvarigt løft i deres sociale situation.
Initiativerne skal tillige understøtte, at udsatte kvinder i prostitution i højere grad får sammen-
hængende og helhedsorienteret hjælp og støtte, mens de er i prostitution med henblik på at for-
bedre deres aktuelle livssituation.

Der indgås et samarbejde mellem Social-, Børne- og Integrationsministeriet og udvalgte
kommuner, der har gjort sig væsentlige erfaringer med prostitutionsindsatsen, samt relevante fri-
villige/private organisationer på området om udmøntning.

Der kan afsættes op til 1,0 mio. kr. til at gennemføre en evaluering af indsatsen. På baggrund
af evalueringen vil erfaringerne fra projektet kunne udbredes på landsplan.
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15.75.13. Handleplan for hjemløse (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017

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

10. Handleplan for hjemløse
Udgift ................................................... -0,1 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

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

10. Handleplan for hjemløse
Kontoen blev som led i udmøntningen af satspuljen for 2000 oprettet med i alt 52,2 mio. kr.

årligt i perioden 2000-2003 til gennemførelse af initiativerne med (amts)kommunal medfinansi-
ering (Hjemløsepuljen) i regeringens aftale med de kommunale parter om en handleplan for
hjemløse.

Som et led i udmøntningen af satspuljen for 2003 blev der overført 20,3 mio. kr. i 2004, 16,9
mio. kr. i 2005 og 6,8 mio. kr. i 2006 af de udisponerede midler til § 15.75.26.10. Pulje til socialt
udsatte grupper.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 blev der omdisponeret i alt 0,5 mio. kr. fra
ikke forbrugte midler på kontoen til § 15.75.72. Det Fælles Ansvar II.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2010 blev det ikke forbrugte beløb på kontoen (0,8
mio. kr.) omdisponeret til brug for det samlede satspuljeforlig.

15.75.16. Center for Rusmiddelforskning (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)
Center for Rusmiddelforskning ved Aarhus Universitet har siden oprettelsen d. 1. januar 1994

gennemført en lang række undersøgelser, evalueringer og analyser på alkohol- og narkotikaom-
rådet for Social-, Børne- og Integrationsministeriet og andre institutioner/offentlige myndigheder.

Yderligere oplysninger om centret kan findes på www.crf.au.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.

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: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 10,3 10,8 10,9 11,0 11,2 11,2 11,2

10. Center for Rusmiddelforskning
Udgift ................................................... 10,3 10,8 10,9 11,0 11,2 11,2 11,2
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 10,3 10,8 10,9 11,0 11,2 11,2 11,2

10. Center for Rusmiddelforskning
Der blev overført 5,9 mio. kr. i 2001 og 1,6 mio. kr. i 2002 til kontoen fra § 15.75.03. (nu

§ 15.75.26.40. Social indsats over for stofmisbrugere) Social indsats over for stofmisbrugere til
brug for centrets virksomhed.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2001 blev kontoen tilført 0,8 mio. kr. årligt til
etablering af et rusmiddelprofessorat i Center for Rusmiddelforskning. Ved satspuljeforliget for
2004 godkendte satspuljepartierne, at midlerne i stedet anvendes til en opkvalificering af rus-
middeluddannelserne.

Fra § 15.75.26.50. Social indsats over for alkoholmisbrugere blev der til kontoen overført et
tilskud på 4,3 mio. kr. i 2002 og 5,9 mio. kr. i hvert af årene 2003 og 2004. Tilskuddet er per-
manent og skal videreføres i 2005 og frem.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2003 blev der afsat yderligere 1,0 mio. kr. i hvert
af årene 2003-2006. Midlerne blev benyttet til at udgive bladet STOF.

Kontoen er i forbindelse med udmøntningen af satspuljen for 2004 forhøjet med 1,8 mio. kr.
som permanent bevilling fra 2004 og frem. Midlerne skal benyttes til at videreføre og udbygge
DANRIS (Dansk Rehabiliterings- og InformationsSystem).

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 blev der omdisponeret 1,0 mio. kr. til øvrige
satspuljeprojekter.

Der omprioriteres -0,2 mio. kr. i 2012, -0,2 mio. kr. i 2013 og -0,2 mio. kr. i 2014. Ompri-
oriteringen sker som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti,
Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18.
november 2011.

| 15.75.17. Ny indsats mod asocial adfærd - Ansvar og Konsekvens (tekstanm.
| 111) (Reservationsbev.)
| Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene, idet der fra 2014 til 2017 afsættes
| i alt 30,9 mio. kr. på Social-, Børne- og Integrationsministeriets ressort til en række initiativer
| bestående af både lovgivning og centrale udviklingsinitiativer, som skal understøtte 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 lovgiv-
| ning og afsættes på § 15.11.79.20. Det kommunale lov- og cirkulæreprogram, jf. Aftale mellem
| regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om ud-
| møntning af satspuljen for 2014.

| 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: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... - - - 2,9 2,4 1,9 -

10. Aftale om god opførsel
 Udgift ................................................... - - - 0,9 0,9 0,9 -

46. Tilskud til anden virksomhed og
  investeringstilskud ......................... - - - 0,9 0,9 0,9 -

20. Implementering af netværkssam-
 råd
 Udgift ................................................... - - - 2,0 1,5 1,0 -

43. Interne statslige overførsels-
  udgifter .......................................... - - - 0,1 - - -

46. Tilskud til anden virksomhed og
  investeringstilskud ......................... - - - 1,9 1,5 1,0 -

| 10. Aftale om god opførsel
| Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 0,9 mio. kr. årligt fra 2014
| til 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 krimina-
| litet, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konser-
| vative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014.

| 20. Implementering af netværkssamråd
| Kontoen er oprettet i forbindelse med på ændringsforslagene med 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 regeringen, Venstre,
| Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen
| for 2014.

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

| 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. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
| ling til § 15.11.01. Departementet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 1,5 pct. af bevillingen på underkonto

50 og 60 til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af
projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksi-
malt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed ad-
gang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.
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Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 18,6 25,7 5,2 9,8 5,3 5,3 5,3
Indtægtsbevilling ......................................... - - - 4,6 - - -

10. Etablering af pladser
Udgift ................................................... 3,6 2,2 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 3,6 2,2 - - - - -

30. Evaluering
Udgift ................................................... 0,3 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 0,3 - - - - - -

40. Forbedring af ungdomssanktio-
 nen

Udgift ................................................... - 0,0 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - 0,0 - - - - -

50. Forsøg med MultifunC
Udgift ................................................... 9,7 18,5 - 4,6 - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,2 0,2 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 9,5 18,3 - 4,6 - - -
Indtægt ................................................ - - - 4,6 - - -
35. Forbrug af videreførsel ................. - - - 4,6 - - -

60. Styrket uddannelsesindsats på
 sikrede institutioner

Udgift ................................................... 5,0 5,0 5,2 5,2 5,3 5,3 5,3
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,2 - 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 4,9 5,0 5,0 5,1 5,2 5,2 5,2

Videreførselsoversigt: 

 Beholdning
Mio. kr. primo 2013

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 27,5

I alt .................................................................................................................................. 27,5

10. Etablering af pladser
Kontoen er oprettet med 65,0 mio. kr. på finansloven for 2004.
Baggrunden er, at der til en forstærket indsats over for kriminelle og kriminalitetstruede unge

i 2004 afsættes 65,0 mio. kr. til tilskud til etablering af pladser i såvel åbne som sikrede og såkaldt
supersikrede institutioner.

30. Evaluering
Kontoen er oprettet på finansloven for 2004, idet den intensiverede anvendelse af sikrede

afdelinger i forhold til 12-14-årige unge i superinstitutioner og unge med psykiatriske lidelser vil
blive evalueret. Der er i årene 2005 og 2006 afsat 0,5 mio. kr. hertil.
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40. Forbedring af ungdomssanktionen
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 9,0 mio. kr. i 2007 og 18,0 mio. kr.

årligt i årene 2008-2010. Midlerne er afsat til at styrke indsatsen for unge i ungdomssanktionen,
så det sikres, at der tilbydes de unge en målrettet indsats i sanktionens varighed. I forbindelse
med vedtagelse af 2006/1 LF 181 om styrkelse af ungdomssanktionen mv. overføres midlerne
på kontoen permanent til henholdsvis kommunerne og § 15.11.30. Socialstyrelsen.

50. 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 stærkt
negativ adfærd, herunder centrale midler til f.eks. efteruddannelse, effektevaluering mv. Der eta-
bleres et forsøgsprojekt med deltagelse af et antal kommuner.

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 om
finansloven for 2009. Der er afsat 15,0 mio. kr. i 2009, 13,0 mio. kr. årligt i 2010 og 2011 og
15,0 mio. kr. i 2012.

60. Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene og som led i 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 med 10,0 mio. kr. i 2011, 5,0 mio. kr. i 2013, 5,0 mio. kr. i 2014 og derefter
permanent 5,0 mio. kr. om året. Midlerne er afsat til at styrke undervisningen af unge over den
undervisningspligtige alder på sikrede institutioner.
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15.75.19. Bedre tværfaglig indsats - børn af udsatte (tekstanm. 111) (Reservations-
bev.)

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017

Udgiftsbevilling ........................................... -0,3 0,1 - - - - -

10. Bedre tværfaglig indsats - børn
 af udsatte

Udgift ................................................... -0,3 0,1 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... -0,3 0,1 - - - - -

Videreførselsoversigt: 

 Beholdning
Mio. kr. primo 2013

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,3

I alt .................................................................................................................................. 0,3

10. Bedre tværfaglig indsats - børn af udsatte
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2004 er afsat 20,0 mio. kr. årligt i perioden 2004-

2007 til styrkelse af det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde samt til udvikling og udbre-
delse af metodeprojekter mv. i forhold til udsatte børn og forældre med misbrug eller psykisk
sygdom. Midlerne kan medgå til finansiering af evt. lovgivningsinitiativer.

15.75.20. Centrale initiativer i forbindelse med styrket indsats mod ungdomskri-
minalitet (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Som opfølgning på anbefalingerne fra kommissionen om ungdomskriminalitet har satspulje-
partierne i forbindelse med udmøntningen af satspuljen for 2010 afsat midler til forebyggelse og
bekæmpelse af ungdomskriminalitet. Midlerne er afsat dels til lovgivningsinitiativer, dels andre
typer af initiativer, herunder udvikling af værktøjer, implementering af behandlingstilbud og ef-
teruddannelse.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud 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: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 13,2 17,3 9,9 9,0 9,0 1,7 1,7

10. Tidlig identifikation af krimina-
litetstruede børn og unge
Udgift ................................................... 2,1 2,5 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 2,1 2,5 - - - - -

20. Styrkede kompetencer hos de in-
stanser, der møder de kriminelle
børn og unge
Udgift ................................................... 1,4 1,5 1,0 1,0 1,0 - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,0 0,0 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 1,4 1,5 1,0 1,0 1,0 - -

30. Forbehandlingsprogram ang.
misbrug på sikrede afdelinger
Udgift ................................................... 2,7 6,3 3,8 3,9 3,9 0,5 0,5
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 2,6 6,1 3,7 3,8 3,8 0,4 0,4

40. Anvendelse af kognitive behand-
lingsprogrammer i de sikrede af-
delinger og tilknyttede åbne af-

 delinger
Udgift ................................................... 3,1 5,8 3,1 3,1 3,1 0,2 0,2
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 3,0 5,7 3,0 3,0 3,0 0,1 0,1

50. Familierådslagning og netværks-
 møder

Udgift ................................................... 2,3 1,0 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 2,3 1,0 - - - - -

60. Mulighed for fastholdelse i 14
 dage

Udgift ................................................... 1,6 0,1 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

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

70. Efteruddannelse på og evalu-
ering af ny institutionstype
Udgift ................................................... 0,0 0,0 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,0 0,0 0,1 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

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

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. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
ling til § 15.11.01. Departementet.
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Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2013

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 3,1

I alt .................................................................................................................................. 3,1

10. Tidlig identifikation af kriminalitetstruede børn og unge
Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,

Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om ud-
møntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 er der afsat 5,0 mio. kr. i 2010 til udarbejdelse
af et let anvendeligt og overskueligt værktøj til identificering af kriminalitetstruede børn og unge
samt anvisninger på, hvordan disse børn og unge kan hjælpes. Der udarbejdes inspirationsmate-
riale til brug for tidlig identifikationer og anvisning af handlemuligheder. Socialstyrelsen vareta-
ger administrationen af initiativet.

20. Styrkede kompetencer hos de instanser, der møder de kriminelle børn og unge
Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,

Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om ud-
møntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 er der afsat 1,0 mio. kr. årligt fra 2010 til eta-
blering af kompetencecentre på sikrede institutioner. Et kompetencecenter skal holde sig ajour
med den nyeste viden på området samt formidle denne viden til andre sikrede institutioner med
henblik på at bidrage til en generel opkvalificering af de sikrede institutioners beredskab og ind-
sats. Socialstyrelsen varetager administrationen af initiativet.

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal
Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntningen af satspuljen for 2013 af november
2012 er kontoen nedsat med 1,0 mio. kr. årligt fra 2016 og frem, idet midlerne omprioriteres til
udmøntning i sats-puljeaftalen for 2013.

30. Forbehandlingsprogram ang. misbrug på sikrede afdelinger
Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,

Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om ud-
møntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 er der afsat 3,3 mio. kr. årligt fra 2010 til im-
plementering og vedligeholdelse af forbehandlingsprogrammer for unge med misbrug på sikrede
afdelinger, herunder efteruddannelse og udarbejdelse af informationsmateriale mv. Midlerne til
efteruddannelse udmøntes som en ansøgningspulje. Socialstyrelsen varetager administrationen af
initiativet.

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal
Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntningen af satspuljen for 2013 er kontoen
nedsat med 3,3 mio. kr. årligt fra 2016 og frem, idet midlerne omprioriteres til udmøntning i
sats-puljeaftalen for 2013.

40. Anvendelse af kognitive behandlingsprogrammer i de sikrede afdelinger og tilknyttede
åbne afdelinger

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,
Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om ud-
møntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 er der afsat 3,0 mio. kr. årligt fra 2010 til im-
plementering af kognitive behandlingsprogrammer i sikrede afdelinger og tilknyttede åbne afde-
linger, herunder efteruddannelse og udarbejdelse af informationsmateriale mv. Midlerne til efter-
uddannelse udmøntes som en ansøgningspulje. Socialstyrelsen varetager administrationen af ini-
tiativet.
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Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal
Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntningen af satspuljen for 2013 af november
2012 er kontoen nedsat med 2,9 mio. kr. årligt fra 2016 og frem, idet midlerne omprioriteres til
udmøntning i sats-puljeaftalen for 2013.

50. Familierådslagning og netværksmøder
Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,

Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om ud-
møntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 er der afsat 4,0 mio. kr. i 2010 til en øget in-
formationsindsats om fordelene ved brug af metoderne familierådslagning og netværksmøder i
børn og ungesager. Midlerne kan endvidere anvendes til rådgivning om øget anvendelse af me-
toderne. Socialstyrelsen varetager administrationen af initiativet.

60. Mulighed for fastholdelse i 14 dage
Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,

Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om ud-
møntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 er der afsat 3,0 mio. kr. i 2010 til efteruddan-
nelsesforløb med henblik på at sikre en betryggende implementering af øgede magtbeføjelser på
anbringelsessteder for børn og unge, herunder bl.a. reglerne om at tilbageholde børn og unge i
op til 14 dage i starten af opholdet og reglerne om at undersøge børn og unge og deres op-
holdsrum. Socialstyrelsen varetager administrationen af initiativet.

70. Efteruddannelse på og evaluering af ny institutionstype
Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,

Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om ud-
møntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 er der afsat 1,0 mio. kr. årligt fra 2011 til ef-
teruddannelse af personale på de nye delvist lukkede institutionstyper. Herudover er der afsat 1
mio. kr. i 2013 til evaluering af delvist lukkede anbringelsessteder. Socialstyrelsen varetager ad-
ministrationen af initiativet.

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

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud 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. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
ling til § 15.11.01. Departementet.
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Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017

Udgiftsbevilling ........................................... 96,8 116,6 3,0 31,8 19,7 19,7 14,5
Indtægtsbevilling ......................................... 3,3 - - 13,2 - - -

10. Indsats for at fjerne hjemløshed
Udgift ................................................... 96,8 116,6 - 13,2 - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 3,0 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 93,8 116,6 - 13,2 - - -
Indtægt ................................................ 3,3 - - 13,2 - - -
33. Interne statslige overførsels-

  indtægter ........................................ 3,3 - - - - - -
35. Forbrug af videreførsel ................. - - - 13,2 - - -

20. Tilskud til etablering af nød-
 overnatningstilbud

Udgift ................................................... - - 3,0 4,0 - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - - 0,1 0,1 - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - 2,9 3,9 - - -

30. En styrket sammenhængende og
helhedsorienteret indsats til unge
med særligt fokus på forebyg-
gelse og tidlig indsats
Udgift ................................................... - - - 10,2 19,1 19,1 13,9
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - - - 0,3 0,6 0,6 0,4
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - - 9,9 18,5 18,5 13,5

40. Forankring og udbredelse af
 Hjemløsestrategien

Udgift ................................................... - - - 3,8 - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - - - 0,1 - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - - 3,7 - - -

50. National medfinansiering af EU-
fond om hjælp til de socialt dår-
ligst stillede, herunder hjemløse
Udgift ................................................... - - - 0,6 0,6 0,6 0,6
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - - 0,6 0,6 0,6 0,6

Videreførselsoversigt: 

 Beholdning
Mio. kr. primo 2013

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 24,7

I alt .................................................................................................................................. 24,7
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10. Indsats for at fjerne hjemløshed
Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 131,1

mio. kr. i 2008, 125,5 mio. kr. i 2009, 122,5 mio. kr. i 2010 og 120,5 mio. kr. i 2011. Af det
samlede beløb er 12,0 mio. kr. i 2009-12 udmøntet på konto § 15.51.11. Støtte til nye boligtyper
til særligt udsatte grupper. En del af beløbene hidrører fra omdisponeringer, idet der som led i
satspuljeaftalen for 2008 fra § 15.51.11. Støtte til nye boligtyper til særligt udsatte grupper er
omdisponeret i alt 30,0 mio. kr. fra ikke forbrugte midler på denne konto fordelt med 12,0 mio.
kr. i 2008, 9,0 mio. kr. i 2009, 6,0 mio. kr. i 2010 og 3,0 mio. kr. i 2011. Af den samlede bevilling
er afsat op til 10,0 mio. kr. til dokumentation og evaluering.

Midlerne skal anvendes til udmøntning af Hjemløsestrategien, hvis formål det er at styrke
indsatsen for at fjerne ufrivillig hjemløshed. Hjemløsestrategien har følgende delmålsætninger:
1) ingen borgere skal leve et liv på gaden,
2) ophold på forsorgshjem eller herberg bør ikke vare mere end 3-4 måneder for borgere, der er
parate til at flytte i en bolig med den fornødne støtte,
3) unge bør som udgangspunkt ikke opholde sig på forsorgshjem, men tilbydes andre løsninger
efter serviceloven eller almenboligloven og
4) løsladelse fra fængsel og udskrivning fra sygehus eller behandlingstilbud bør forudsætte, at
der er en løsning på boligsituationen.

Der er forhandlet med de kommuner, der har de største hjemløseproblemer, om hvilke kon-
krete resultater, de vil nå for hvilke grupper af hjemløse - med afsæt i strategiens fire delmål-
sætninger. Under forhandlingerne er der sket en endelig udformning af de specifikke mål inden
for delmålsætningerne.

20. Tilskud til etablering af nødovernatningstilbud
Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal

Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011
er kontoen forhøjet med 4,5 mio. kr. i 2012 til en nødovernatningspulje til midlertidige overnat-
ningsmuligheder til hjemløse borgere. Målgruppen er gadesovende hjemløse, der ikke kan få
plads på et forsorgshjem/værested efter lov om social service eller andre etablerede tilbud til
målgruppen.

Puljen udmøntes som en ansøgningspulje.
Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal

Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 af november 2012
er kontoen forhøjet med 3,0 mio. kr. i 2013 til en udvidelse af nødovernatningspuljen til midler-
tidige overnatningsmuligheder til hjemløse borgere.

| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 4,0 mio. kr. i 2014 til en
| forlængelse af indsatsen med etablering af midlertidige nødovernatningspladser til hjemløse
| grupper, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Kon-
| servative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014.

| 30. En styrket sammenhængende og helhedsorienteret indsats til unge med særligt fokus
| på forebyggelse og tidlig indsats
| Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 10,2 mio. kr. i 2014, 19,1
| mio. kr. i 2015 og 2016 og 13,9 mio. kr. i 2017 til en styrket, sammenhængende og helhedsori-
| enteret indsats overfor unge hjemløse og unge i risiko for at blive hjemløse, jf. Aftale mellem
| regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om ud-
| møntning af satspuljen for 2014.
| 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.
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| 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.

| 40. Forankring og udbredelse af Hjemløsestrategien
| Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 3,8 mio. kr. i 2014 til yderli-
| gere forankringen og udbredelsen af erfaringer og metoder fra Hjemløsestrategien i de kommuner,
| der har deltaget i arbejdet med Hjemløsestrategien samt i nye kommuner, jf. Aftale mellem re-
| geringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om ud-
| møntning af satspuljen for 2014. Evaluering, monitorering og analyser af initiativet indgår i den
| samlede evalueringsindsats under § 15.75.21.30. En styrket sammenhængende og helhedsorien-
| teret indsats til unge med særligt fokus på forebyggelse og tidlig indsats.

| 50. National medfinansiering af EU-fond om hjælp til de socialt dårligst stillede, herunder
| hjemløse
| Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 0,6 mio. kr. årligt fra 2014 til
| 2020 til national medfinansiering af EU-fond om hjælp til de socialt dårligst stillede i Danmark,
| herunder hjemløse, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og
| Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014.

15.75.22. Rygeadgang og røgfrit miljø på væresteder (tekstanm. 111) (Reserva-
tionsbev.)

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017

Udgiftsbevilling ........................................... 1,4 2,3 - - - - -

10. Rygeadgang og røgfrit miljø på
 væresteder

Udgift ................................................... 1,4 2,3 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,1 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 1,3 2,3 - - - - -

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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Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2013

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 1,2
I alt .................................................................................................................................. 1,2

10. Rygeadgang og røgfrit miljø på væresteder
Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 10,0

mio. kr. i 2008 og 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2009, 2010 og 2011 til at sikre brugere af være-
steder samt personalet og de frivillige mest muligt mod røg, men uden at brugerne afskrækkes
fra at benytte værestedet som følge af et totalt forbud mod rygning. Formålet er tillige at reducere
antallet af rygere blandt værestedsbrugere. Af den samlede bevilling er der afsat op til 0,5 mio.
kr. til evaluering af projekterne.

Der oprettes en pulje, som væresteder kan søge om støtte fra til etablering af skillevægge,
udsugningsanlæg mv. Der kan ligeledes søges om støtte til rygeafvænningskurser som et gratis
tilbud til brugerne, herunder udlevering af gratis nikotintyggegummi o.l. i en begrænset periode
under og efter gennemførelse af et rygestopkursus. Det er Social-, Børne- og Integrationsmini-
steriet, der administrerer puljen.

15.75.23. Aktivitetstilbud på væresteder mv. (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 20,4 18,5 3,0 7,1 5,1 5,1 -

10. Aktivitetstilbud på væresteder
 mv.

Udgift ................................................... 20,4 18,5 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,9 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 19,5 18,5 - - - - -

20. Styrkelse af værestedernes rolle
i den sociale indsats

 Udgift ................................................... - - 3,0 7,1 5,1 5,1 -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - - 0,1 0,2 0,2 0,2 -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - 2,9 6,9 4,9 4,9 -

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud 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. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
ling til § 15.11.01. Departementet.
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Videreførselsoversigt: 

 Beholdning
Mio. kr. primo 2013

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 25,8

I alt .................................................................................................................................. 25,8

10. Aktivitetstilbud på væresteder mv.
Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 32,6

mio. kr. i 2008, 24,3 mio. kr. i 2009, 21,4 mio. kr. i 2010 og 28,8 mio. kr. i 2011 til en styrkelse
af indsatsen over for socialt udsatte borgere, bl.a. ved at borgeren via bl.a. væresteder og med
udgangspunkt i egne ressourcer opbygger personlige, sociale og faglige kompetencer, så der
skabes et bedre fundament i hverdagen. Af den samlede bevilling afsættes op til 3 pct. til brug
for støtte til monitorering og dokumentation samt til evaluering.

Der etableres en pulje til støtte til bl.a. etablering og drift af særlige aktivitetstilbud, bl.a. på
væresteder, samt opkvalificering af personalet på væresteder, indgåelse af partnerskaber mellem
frivillige organisationer, kommuner, det lokale erhvervsliv, væresteder m.fl. med sigte på at
fremme trygheden og livslysten hos borgerne, iværksættelse af social aktivering, så borgerne evt.
på sigt kan indgå i en egentlig arbejdsprøvning, mv. En del af puljen kan også anvendes til ud-
bygning af kvaliteten i tilbud til socialt udsatte borgere, ligesom efteruddannelse af personale,
undersøgelser, analyser o.l. kan støttes af puljen. Puljen udmøntes dels som en central pulje, dels
som ansøgningspulje, hvor kommuner, private og frivillige organisationer og foreninger m.fl. kan
søge om støtte til projekter og aktiviteter, der er omfattet af bevillingens formål. Den centrale del
af puljen kan f.eks. udmøntes på baggrund af forhandlinger med en kreds af interessenter, dia-
logmøder, udbud mv. Evalueringen af ansøgningspuljen varetages af Socialstyrelsen.

20. Styrkelse af værestedernes rolle i den sociale indsats
Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal

Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 af november 2012
er kontoen forhøjet med 3,0 mio. kr. i 2013, 7,0 mio. kr. i 2014 og 5,0 mio. kr. årligt i hvert af
årene 2015 og 2016. Midlerne skal anvendes til modelprojekter i en række kommuner, hvor
kommuner og væresteder afprøver praksismodeller for, hvorledes værestedsfunktionen i højere
grad kan indtænkes i den samlede indsats over for socialt udsatte borgere.

15.75.25. Indsats mod selvmord og selvmordsforsøg (tekstanm. 111) (Reservations-
bev.)

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: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017

Udgiftsbevilling ........................................... 0,5 0,9 - - - - -

10. Indsats mod selvmord og selv-
 mordsforsøg

Udgift ................................................... 0,5 0,9 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 0,5 0,9 - - - - -

10. Indsats mod selvmord og selvmordsforsøg
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev afsat 10,0 mio. kr. årligt i hvert af årene

2005 til og med 2008 til en fortsat social indsats mod selvmord og selvmordsforsøg. Midlerne
blev anvendt på en målrettet indsats over for:
- sindslidende, i særdeleshed sindslidende, der lige er udskrevet fra indlæggelse (både selvmord
og selvmordsforsøg),
- unge piger (selvmordsforsøg),
- ældre mænd (selvmord).

Herudover er der behov for at fokusere på en sammenhængende indsats på tværs af sekto-
rerne.

Den største del af midlerne blev udmeldt som en ansøgningspulje, hvor bl.a. de tidligere
amtskommuner, kommuner, sygehuse, uddannelsessteder m.fl. kunne søge om støtte til projekter,
der er omfattet af fokusområderne.

Projekterne er forudsat at blive forankret efter projektperiodens udløb.
Derudover kan midlerne benyttes til bl.a. efteruddannelse af relevant personale, undersøgel-

ser, evalueringer, erfaringsopsamling og -formidling, information o.l.

15.75.26. Pulje til socialt udsatte grupper (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

| Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges
| eller suppleres| Beskrivelse

| BV 2.2.11| Tilskud gives som tilsagn på § 15.75.26.10., § 15.75.26.32., §
| 15.75.26.40., § 15.75.26.44., § 15.75.26.50., § 15.75.26.70., §
| 15.75.26.71., § 15.75.26.72., § 15.75.26.73., § 15.75.26.74., §
| 15.75.26.75. og § 15.75.26.76.
| BV 2.2.13| Tilskud kan forudbetales.
| BV 2.10.5| Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen på underkonto
| 11, 21, 22, 32, 40, 43, 44, 50, 70, 71, 72, 73, 74 og 76 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. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
| ling til § 15.11.01. Departementet.
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Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 106,5 121,6 119,8 120,2 106,4 91,7 91,7
Indtægtsbevilling ......................................... - - - 0,6 - - -

10. Pulje til socialt udsatte grupper
Udgift ................................................... 1,0 2,0 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

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

11. Permanent driftstilskud til kom-
munale og amtskommunale akti-
viteter støttet af Pulje til socialt

 udsatte grupper
Udgift ................................................... 9,1 1,1 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 9,1 1,1 - - - - -

12. Særtilskud til Københavns Kom-
 mune

Udgift ................................................... 38,1 42,9 44,3 44,7 44,7 44,7 44,7
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 38,1 42,9 44,3 44,7 44,7 44,7 44,7

21. Kortlægning af prostitutionsom-
rådet i Danmark
Udgift ................................................... 1,8 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 1,8 - - - - - -

22. Forsøg med behandlingstilbud
med mulighed for overnatning
til stofmisbrugende kvinder i

 prostitution
Udgift ................................................... 0,2 - - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,2 - - - - - -

30. Forøget kapacitet og kvalitet på
 kvindekrisecentre

Udgift ................................................... 1,3 -0,1 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 1,3 -0,1 - - - - -

31. Videreførsel af projekter støttet
 af Kvindekrisecenterpuljen

Udgift ................................................... 0,1 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

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

32. Forstærket indsats for voldsram-
te kvinder og børn på kvindekri-

 secentre
Udgift ................................................... 7,7 -0,7 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 7,7 -0,7 - - - - -

33. Evaluering af familierådgivning
til kvinder med børn på kvinde-

 krisecentre
Udgift ................................................... 0,5 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 0,5 - - - - - -

40. Social indsats over for stofmis-
 brugere

Udgift ................................................... 27,2 46,5 46,7 47,1 47,0 47,0 47,0
43. Interne statslige overførsels-
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  udgifter .......................................... 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 25,8 45,1 45,3 45,7 45,6 45,6 45,6

43. Indsats over for gravide stofmis-
 brugere

Udgift ................................................... 1,3 0,1 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 1,3 0,1 - - - - -

44. Anonym ambulant behandling af
stofmisbrugere over 18 år
Udgift ................................................... 4,8 9,2 5,5 5,0 - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,2 0,2 0,2 0,2 - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 4,6 9,0 5,3 4,8 - - -

50. Social indsats over for alkohol-
 misbrugere

Udgift ................................................... 13,5 7,7 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 13,5 7,7 - - - - -

70. Digitaliseringsinitiativ for socialt
 udsatte

Udgift ................................................... - 1,3 2,0 2,0 2,0 - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - 0,1 0,1 0,1 0,1 - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - 1,2 1,9 1,9 1,9 - -

71. Forsøg med interventionscenter
 for voldsramte

Udgift ................................................... - 0,1 2,0 - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - 0,1 0,1 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - 1,9 - - - -

72. Evaluering af kvindekrisecenter-
 tilbuddene

Udgift ................................................... - 0,1 2,0 2,0 - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - 0,0 0,1 0,1 - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

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

73. Psykologtilbud til kvinder på
 kvindekrisecenter

Udgift ................................................... - 8,0 8,3 0,6 - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - 0,2 0,2 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - 7,8 8,1 0,6 - - -
Indtægt ................................................ - - - 0,6 - - -
35. Forbrug af videreførsel ................. - - - 0,6 - - -

74. Målrettet stofmisbrugsbehand-
ling til stofmisbrugere med kao-

 tisk blandingsmisbrug
Udgift ................................................... - 3,0 8,2 12,3 6,2 - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - 0,2 0,3 0,4 0,2 - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - 2,8 7,9 11,9 6,0 - -
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75. Undersøgelse af indsats på man-
 dekrisecentre

Udgift ................................................... - 0,5 0,8 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - 0,5 0,8 - - - -

76. Midlertidig driftsbevilling til
 Hanne Mariehjemmet

Udgift ................................................... - - - 6,5 6,5 - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - - - 0,2 0,2 - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - - 6,3 6,3 - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2013

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 32,3

I alt .................................................................................................................................. 32,3

10. Pulje til socialt udsatte grupper
Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2002 med en pulje på 74,4 mio.

kr. i 2002, 111,3 mio. kr. i 2003, 157,6 mio. kr. i 2004 og 163,6 mio. kr. i 2005 til en styrket
indsats over for udsatte grupper, herunder hjemløse, stof- og alkoholmisbrugere, sindslidende,
prostituerede m.fl. En del af de afsatte midler stammer fra en omdisponering fra § 15.75.26.40.
Social indsats over for stofmisbrugere med 22,5 mio. kr. i 2002, 13,5 mio. kr. i 2003 og 10,0
mio. kr. i 2004.

Midlerne er anvendt til etablering af f.eks. botilbud, bostøtte/aktivitetstilbud, støttekontakt-
personordninger, varmestuer, akuttilbud, alternative plejehjem og skadestuer, behandling og bru-
gerorganisering målrettet de socialt udsatte grupper.

Midlerne skulle også benyttes til en styrket indsats over for børn af udsatte grupper og børn
af forældre med fysisk eller psykisk handicap. Der skulle ske en forstærket indsats i forbindelse
med den tidlige opsporing og støtten til barnet og familierne samt en opbygning af viden på
området.

Ca. 2/3 af puljen blev udmeldt som en ansøgningspulje, hvor kommuner, herunder sammen-
slutninger af kommuner, amtskommuner og frivillige organisationer og foreninger kunne søge
om støtte til initiativer, der ligger inden for puljens formål.

Der kunne søges om støtte både til etablering og drift. Der blev givet op til 100 pct. statsstøtte
til etablering og til driften i de første 2 år. Derefter aftrappes driftsstøtten med 20 pct. årligt. Det
beløb, som aftrapningen udgør, lægges over i det generelle statstilskud til kommuner og amts-
kommuner. For Københavns Kommune forudsættes der en særlig finansieringsmodel, så Køben-
havns Kommune opretholder et samlet statstilskud, svarende til de fulde udgifter ved projekter i
kommunen, der er iværksat i medfør af puljen.

En mindre del af puljen blev reserveret til centrale initiativer, herunder 1,0 mio. kr. årligt i
hvert af årene 2002-2004 herunder til evaluering af indsatsen over for socialt udsatte grupper.

Kontoen blev forhøjet i forbindelse med udmøntningen af satspuljen for 2003, hvor der blev
afsat yderligere 39,3 mio. kr. i 2003, 35,2 mio. kr. i hvert af årene 2004 og 2005 og 51,8 mio.
kr. i 2006. En del af midlerne stammer fra omdisponering af de udisponerede midler på §
15.75.13. Handleplan for hjemløse, hvorfra der i 2004 overføres 20,3 mio. kr., i 2005 16,0 mio.
kr. og i 2006 6,8 mio. kr. til denne konto.

Midlerne skulle benyttes til yderligere at fremme etablering af nye botilbud, væresteder,
akuttilbud mv. til socialt udsatte grupper. Der skulle endvidere være mulighed for at styrke bru-
ger- og pårørendeinvolvering og -organisering på områderne.
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Herudover blev midlerne benyttet til en øget social indsats over for personer med meget al-
vorlige spiseforstyrrelser, jf. daværende Socialministeriets, Sundhedsstyrelsens og daværende In-
denrigs- og Sundhedsministeriets notat om indsats mod spiseforstyrrelser, oktober 2002.

For bl.a. at sikre et godt vidensgrundlag med hensyn til de socialt udsatte grupper kan mid-
lerne også benyttes til undersøgelser, analyser, udredninger, metodeudvikling, kvalitetssikring og
efteruddannelsesaktiviteter samt støtte til øvrige konkrete initiativer, der understøtter indsatsen
over for målgrupperne.

Ansøgningspuljen blev udmøntet ved fordeling i 2003, jf. rapport om udmøntning af Pulje
til socialt udsatte grupper, april 2003. Ved fordelingen af midlerne blev der lagt vægt på at til-
godese de (amts)kommuner, der har den forholdsmæssig største andel af problemerne.

Kontoen blev forhøjet i forbindelse med udmøntningen af satspuljen for 2004, hvor der blev
afsat yderligere 10,2 mio. kr. i 2004, 9,6 mio. kr. i 2005, 9,1 mio. kr. i 2006 og 5,5 mio. kr. i
2007.

Ved udmøntningen af satspuljen for 2004 blev der endvidere opnået enighed om at omdis-
ponere 20,0 mio. kr. af de udisponerede midler til brug for det samlede satspuljeforlig.

Kontoen blev på FL05 forhøjet med 2,0 mio. kr., idet der som led i Aftalen om finansloven
for 2005 mellem VK-regeringen og Dansk Folkeparti i perioden 2005-2008 blev afsat 2,0 mio.
kr. årligt til bostøttetilbud, herunder initiativer til bedre inddragelse af beboerne i sociale sam-
menhænge, i forbindelse med forhøjelsen af § 15.51.11. Støtte til nye boligtyper til særligt udsatte
grupper.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 blev der omdisponeret i alt 23,6 mio. kr. fra
ikke forbrugte midler på kontoen til § 15.75.72. Det Fælles Ansvar II fordelt med 10,5 mio. kr.
i 2007 og 13,1 mio. kr. i 2008.

Kontoen er nedsat som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er omdisponeret
i alt 2,0 mio. kr. fra ikke forbrugte midler til brug for den samlede udmøntning af satspuljen for
2008.

11. Permanent driftstilskud til kommunale og amtskommunale aktiviteter støttet af Pulje
til socialt udsatte grupper

I forbindelse med satspuljeaftalen for 2002 og 2003 blev det besluttet, at der skal gives et
permanent driftstilskud til varige projekter og aktiviteter igangsat af kommuner og amtskommuner
med støtte fra Pulje til socialt udsatte grupper. Puljen er blevet udmøntet i foråret 2003 til kon-
krete projekter og aktiviteter. På baggrund af de budgetterede driftsudgifter for de (amts)kom-
munale projekter og aktiviteter i 2005 forventes det, at der er behov for et varigt driftstilskud på
147,0 mio. kr. årligt (2004-pl) til fortsættelse af projekterne og aktiviteterne fra 2006 og frem.

Efter aftale med satspuljepartierne blev der afsat 147,0 mio. kr. årligt fra 2006 og fremover
til den fortsatte drift af de igangsatte projekter.

Finansieringen af projekterne og aktiviteterne sker ved, at der gives op til 100 pct. statstilskud
til etablering og til driften i de første 2 år. Derefter aftrappes driftstilskuddet med 20 pct.-point
årligt. Det beløb, som aftrapningen udgør, lægges over i de generelle statstilskud til kommuner
og amtskommuner. Den fulde overførsel af tilskuddene til de generelle statstilskud forventes
gennemført i 2012.

Aftalen mellem satspuljepartierne forudsætter, at der anvendes en særlig finansieringsmodel
for Københavns Kommune, således at Københavns Kommune opretholder et samlet statstilskud,
svarende til de fulde udgifter ved projekter i kommunen, der er iværksat i medfør af puljen. Der
er fra 2006 og frem overført i alt 26,1 mio. kr. til bloktilskud, fordelt med 13,5 mio. kr. til det
kommunale bloktilskud på § 15.91.11. Kommunerne, og 12,6 mio. kr. til det amtskommunale
bloktilskud på § 15.91.01. Fra 2007 og frem overføres yderligere 11,3 mio. kr. til det kommunale
bloktilskud på § 15.91.11. Kommunerne. Heri indgår regulering af overførslen for 2006.

Fra kontoen er endvidere overført 5,3 mio. kr. i 2007 og 6,0 mio. kr. fra 2008 og frem til §
15.75.26.12. Særtilskud til Københavns Kommune.
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Fra 2008 og frem overføres det fulde beløb til bloktilskuddet til kommunerne. I 2008 over-
føres 10,5 mio. kr., i 2009 overføres 41,5 mio. kr., i 2010 overføres 55,9 mio. kr. og fra 2011
og frem overføres 58,9 mio. kr.

Til underkonto 12 overføres endvidere 11,1 mio. kr. i 2008, 18,4 mio. kr. i 2009, 24,8 mio.
kr. i 2010, 28,2 mio. kr. i 2011, 29,2 mio. kr. i 2012 og 29,5 mio. kr. i 2013 og frem.

Kontoen er nedsat som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er omdisponeret
25,9 mio. kr. i 2008, 16,8 mio. kr. i 2009, 19,7 mio. kr. i 2010 og 19,9 mio. kr. i 2011 til brug
for den samlede udmøntning af satspuljen for 2008.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2010 blev der først omdisponeret 18,1 mio. kr. og
dernæst 18,2 mio. kr. af det uforbrugte beløb på kontoen til brug for den samlede satspuljeaftale
for 2010.

Kontoen er nedsat som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne,
Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristende-
mokraterne om udmøntning af satspuljen for 2011 af oktober 2010, idet der er omdisponeret 2,2
mio. kr. i 2011, 21,8 mio. kr. i 2012 og 21,3 mio. kr. permanent fra 2013 og frem til brug for
den samlede udmøntning af satspuljen for 2011.

12. Særtilskud til Københavns Kommune
På kontoen afholdes udgifterne til et særtilskud til Københavns Kommune, således at kom-

munen kan opretholde et samlet statstilskud, svarende til de fulde udgifter ved projekter i kom-
munen, der er iværksat i medfør af puljen. Særtilskuddet udgør i 2007 7,2 mio. kr., i 2008 udgør
det 20,8 mio. kr., i 2009 28,1 mio. kr., i 2010 34,5 mio. kr., i 2011 37,9 mio. kr., i 2012 38,9
mio. kr. og i 2013 og frem udgør særtilskuddet 39,2 mio. kr.

21. Kortlægning af prostitutionsområdet i Danmark
Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,

Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om ud-
møntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 er der afsat 4,0 mio. kr. i 2010 til en kortlæg-
ning/undersøgelse af prostitutionsområdet. Alle prostitutionsformer kan indgå i undersøgelsen,
herunder også gade- og narkoprostituerede samt mænd i prostitution. Undersøgelsen skal dog
afgrænses til mænd og kvinder over 18 år, der sælger seksuelle ydelser. Formålet er at øge viden
om prostitution og at medvirke til at forebygge, at kvinder og mænd kommer i prostitution, og
at dem, der rent faktisk er i prostitution, kommer ud af situationen. Der vil både være tale om
en kvalitativ og kvantitativ undersøgelse. For så vidt angår de udenlandske samt gade- og nar-
koprostituerede, kan det være en fordel at benytte sig af kvalitative interviewmetoder, idet kvan-
titative metoder, primært spørgeskemaer, ofte kræver særlige sproglige og refleksive kompetencer
hos den adspurgte, som udenlandske samt narkoprostituerede ofte ikke er i besiddelse af. Spør-
geskemaer kan dog benyttes til de andre grupper i prostitution. Der må anvendes forskellige
metoder i forhold til at opnå kontakt til de enkelte grupper. Undersøgelsen udformes, så det er
muligt at sammenligne med resultaterne af eventuelle efterfølgende kortlægninger.

22. Forsøg med behandlingstilbud med mulighed for overnatning til stofmisbrugende kvin-
der i prostitution

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 5,0 mio. kr. årligt i
2010-2013 herunder til etablering af et behandlingstilbud med mulighed for overnatning til stof-
misbrugende kvinder i prostitution. Formålet med tilbuddet er at nå de prostituerede kvinder, som
er stofmisbrugere, og som ikke kan profitere af de eksisterende behandlingstilbud for stofmis-
brugere. Behandlingstilbuddet skal være en indgang for kvinderne til systemet, et slags akuttilbud.
Tilbuddet skal hjælpe kvinderne med at få kontakt til de instanser, som kan hjælpe dem med at
komme ud af prostitution og stofmisbrug. Tilbuddet skal være et realistisk alternativ til prostitu-
tion, et sted at sove og med mulighed for støtte og omsorg til at komme videre. Målet er at eta-
blere et fordomsfrit tilbud i forhold til prostitution, som er indrettet specielt på kvinders præ-
misser, og som tilbyder et tværfagligt behandlingsforløb. Det vil sige, at behandlingsforløbet



208 § 15.75.26.22.

udover at omfatte tilbud om stofmisbrugsbehandling og andre relevante sundhedstilbud, også
omfatter rådgivning om sociale tilbud, herunder hjælp til bolig, uddannelse og arbejde. Behand-
lingstilbuddet skal iværksættes som et forsøgsprojekt i Københavns Kommune. Projektet skal
evalueres dels ved igangsættelse af projektet og løbende undervejs. Der afsættes op til 1,0 mio.
kr. i forsøgsperioden til evalueringen.

Der omprioriteres -5,0 mio. kr. i 2012 og -5,0 mio. kr. i 2013. Omprioriteringen sker som led
i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det
Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011.

30. Forøget kapacitet og kvalitet på kvindekrisecentre
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2003 blev der oprettet en pulje på 10,0 mio. kr. i

hvert af årene 2003-2006. Midlerne skulle benyttes til at øge kapaciteten på krisecentrene.
Der var samtidig brug for at støtte et løft i kvaliteten af indsatsen i forhold til alle kvinde-

krisecentre.
Der blev afsat 7,0 mio. kr. årligt til anlæg og drift af 40 pladser i perioden 2003 til 2006.

Derudover blev der reserveret i alt 12,0 mio. kr. til et generelt kvalitetsløft i forhold til krisecentre,
herunder bl.a. en styrkelse af indsatsen for børn af kvinder, der opholder sig på kvindekrisecentre.

Midlerne blev udmøntet i en ansøgningspulje, der blev administreret af Socialministeriet.
Finansieringen skete efter den model, der var gældende for § 15.75.26.10. Pulje til socialt udsatte
grupper.

Kontoen blev forhøjet med 3,1 mio. kr. idet det som led i udmøntningen af satspuljen for
2005 blev besluttet at overføre det ikke forbrugte beløb på § 15.75.26.60. Tilgængelighed for
fysisk handicappede kvinder til kvindekrisecentre til nærværende konto.

Midlerne blev benyttet til finansiering af en fælles ansøgning fra Ringsted Krisecenter og
Holstebro, Århus, Frederiksværk og Kalundborg krisecentre.

31. Videreførsel af projekter støttet af Kvindekrisecenterpuljen
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 blev kontoen oprettet med 3,1 mio. kr. i hvert

af årene 2007-2009 og fremefter med henblik på at sikre fortsat drift af de varige projekter og
aktiviteter, der er sat i gang for at skabe forøget kapacitet og kvalitet på kvindekrisecentrene.
Bevillingen er permanent. Fra 2007 og frem overføres permanent 0,5 mio. kr. til det kommunale
bloktilskud på § 15.91.11., idet puljen er finansieret efter samme ordning som puljen til socialt
udsatte grupper, jf. § 15.75.26.11. Permanent driftstilskud til kommunale og amtskommunale
aktiviteter støttet af Pulje til socialt udsatte grupper.

I 2008 overføres yderligere 0,3 mio. kr. til det kommunale bloktilskud på § 15.91.11., i 2009
overføres 0,5 mio. kr., i 2010 overføres 0,8 mio. kr. og i 2011 og frem overføres 0,9 mio. kr.

Kontoen er nedsat som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er omdisponeret
3,6 mio. kr. i 2008, 2,3 mio. kr. i 2009, 2,0 mio. kr. i 2010 og 1,9 mio. kr. i 2011 til brug for
den samlede udmøntning af satspuljen for 2008.

Kontoen er som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk
Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokra-
terne om udmøntning af satspuljen for 2011 af oktober 2010 nedsat, idet der er omdisponeret
2,0 mio. kr. permanent fra 2012 og frem til brug for den samlede udmøntning af satspuljen for
2011.

32. Forstærket indsats for voldsramte kvinder og børn på kvindekrisecentre
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 10,0 mio. kr. årligt i perioden 2007-

2010 til en forstærket indsats for børn og deres mødre, der opholder sig på eller har forladt et
kvindekrisecenter. En del af midlerne skal anvendes til dokumentation og forskning på området.
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33. Evaluering af familierådgivning til kvinder med børn på kvindekrisecentre
Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der afsættes 0,5 mio.

kr. i 2008 og 0,5 mio. kr. i 2011 til en evaluering af loven om familierådgivning til kvinder med
børn på kvindekrisecentre.

40. Social indsats over for stofmisbrugere
Bevillingen er fremkommet i forbindelse med udmøntningen af satspuljen fra 1995. Bevil-

lingen blev ved udmøntningen af satspuljen for 1999 gjort permanent fra 2003.
Bevillingen anvendes til forbedring af den sociale indsats for stofmisbrugere. Midlerne skal

sikre en bredere og forstærket indsats på området, herunder iværksættelse af forsøg for de sværest
belastede stofmisbrugere, forebyggelse og udvikling af behandlingstilbud o.l. til yngre misbrugere
af ecstasy og amfetamin mv. Den forstærkede indsats omfatter endvidere erfaringsopsamling,
undersøgelse af behandlingseffekten, kvalitetssikring, informationsvirksomhed og formidling samt
efteruddannelse.

Der udbetales et årligt særtilskud til Københavns kommune. I 2014 udgør beløbet 11,9 mio.
kr.

Kontoen er nedsat med 5,0 mio. kr. i 2005 og 6,0 mio. kr. årligt i perioden 2006 og frem,
idet det som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev besluttet at omdisponere midler på
kontoen til brug for finansiering af indførelse af en alkoholbehandlingsgaranti for indsatte alko-
holmisbrugere. Midlerne overføres til Justitsministeriets konto § 11.31.03. Kriminalforsorgen i
anstalter og frihed.

Kontoen er nedsat som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er omdisponeret
2,0 mio. kr. i 2009, 6,0 mio. kr. i 2010, 3,8 mio. kr. i 2011 og 3,0 mio. kr. årligt i 2012 og
fremover til brug for den samlede udmøntning af satspuljen for 2009.

43. Indsats over for gravide stofmisbrugere
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 blev der afsat 4,0 mio. kr. i 2007, jf. akt. 24

af 16. oktober 2007, og 3,1 mio. kr. i hvert af årene 2008-2010 til etablering af forsøgsprojekter
i et antal kommuner. Forsøgsprojekterne skal udvikle og afprøve metoder dels til tidlig opsporing
af gravide stofmisbrugere og dels til indrullering og fastholdelse af gruppen i behandling. Der
reserveres ca. 1,0 mio. kr. af de afsatte midler til løbende evaluering af forsøgene og etablering
af et fagligt netværk.

44. Anonym ambulant behandling af stofmisbrugere over 18 år
Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,

Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om ud-
møntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 afsættes 6,0 mio. kr. i 2010, 5,0 mio. kr. i 2011
og 2012 og 0,5 mio. kr. i 2013 til forsøg med etablering af et tilbud om anonym behandling af
stofmisbrugere over 18 år. Formålet med initiativet er, at behandlingskrævende borgere, der i dag
ikke henvender sig til behandlingssystemet, bliver stoffri eller reducerer deres misbrug ved at
gennemføre et behandlingsforløb. I forsøgsperioden afprøves det, om man ved tilbud om anonym
ambulant behandling for stofmisbrug får kontakt med borgere, der ellers ikke ville henvende sig
til behandlingssystemet. Der skal indhentes viden om, hvem og hvor mange det er muligt at
komme i kontakt med og få i behandling, hvis de kan henvende sig et sted og være anonyme.
Et sådant forsøg skal kun omfatte anonym social stofmisbrugsbehandling efter serviceloven og
ikke substitutionsbehandling (f.eks. behandling med metadon) efter sundhedsloven. Der skal være
tale om personer, der enten er i arbejde eller er under uddannelse. Som led i forsøget skal der
desuden oparbejdes et bedre vidensgrundlag på området, der kan danne grundlag for en eventuel
lovgivning om anonym ambulant stofmisbrugsbehandling. Der afsættes 0,5 mio. kr. til etablering
af en database, hvor køn, alder, uddannelse/arbejde, antal børn osv. samt forløbet af kontakten
beskrives. Der afsættes 0,5 mio. kr. af bevillingen til evaluering af forsøget. Initiativet forankres
i Socialstyrelsen.
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Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal
Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 er kontoen for-
højet med 5,0 mio. kr. i 2013 til forlængelse af indsatsen.

| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 5,0 mio. kr. i 2014 til for-
| længelse af indsatsen om anonym ambulant behandling af stofmisbrugere over 18 år, jf. Aftale
| mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti
| om udmøntning af satspuljen for 2014.

50. Social indsats over for alkoholmisbrugere
Kontoen blev i 2001 oprettet med 17,0 mio. kr., idet der som led i udmøntningen af satspuljen

for 2001-2004 herunder blev afsat 30,0 mio. kr. årligt til en styrkelse af den sociale og sund-
hedsfaglige behandlingsindsats på alkoholområdet.

Der anvendes 20,0 mio. kr. årligt til etablering af nye døgnbehandlingsforløb og ambulante
forløb i Indenrigs- og Sundhedsministeriets regi. Beløbet blev overført til det daværende Mini-
sterium for Sundhed og Forebyggelses konto § 16.21.35. Pulje til styrkelse af den social- og
sundhedsfaglige indsats på alkoholområdet. Midlerne udmøntes som en ansøgningspulje, der ad-
ministreres af Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Der skal endvidere ske en styrkelse af den socialfaglige indsats på alkoholområdet. Initiati-
verne kan bl.a. være kvalitetsudvikling, efterbehandlingsprojekter, beskæftigelses- og uddannel-
sesaktiviteter i tilknytning til alkoholbehandling, sociale tilbud til særlige målgrupper i alkohol-
indsatsen.

Kontoen blev forhøjet med 10,0 mio. kr. hvert af årene 2004-2007 herunder som led i ud-
møntningen af satspuljen for 2004. For 2005-2006 er midlerne som led i udmøntningen af sat-
spuljen for 2004 tilvejebragt ved overførsel af udisponerede midler fra § 15.74.10.10. Psykiatri-
aftale 2003-2006.

Midlerne skal benyttes til at styrke den familierelaterede behandling og støtte til personer
med et alkoholmisbrug. Midlerne kan også anvendes til bl.a. forebyggelses- og efterværnsinitia-
tiver, metodeudviklingsprojekter o.l.

Der er afsat yderligere 10,0 mio. kr. i 2004 og 30,0 mio. kr. hvert af årene i 2005-2007
herunder til etablering af flere behandlingstilbud, ambulante, dag- og døgntilbud i Indenrigs- og
Sundhedsministeriets regi. Der skal arbejdes på at udvikle og dokumentere kvaliteten i de for-
skellige behandlingsformer.

Beløbet er opført på Indenrigs- og Sundhedsministeriets konto § 16.21.35. Pulje til styrkelse
af den sociale- og sundhedsfaglige indsats på alkoholområdet.

Kontoen blev forhøjet med 12,7 mio. kr. i 2005, 2,7 mio. kr. i 2006, 2,9 mio. kr. i 2007 og
50,0 mio. kr. i 2008 som led i udmøntningen af satspuljen for år 2005. Der er endvidere på In-
denrigs- og Sundhedsministeriets konto § 16.21.35. Pulje til styrkelse af den sociale- og sund-
hedsfaglige indsats på alkoholområdet afsat 25,0 mio. kr. i 2005 og 30,0 mio. kr. i hvert af årene
2006-2008 herunder til indførelse af en alkoholbehandlingsgaranti.

På samme konto er der dels afsat 2,0 mio. kr. i 2005 og 1,0 mio. kr. i hvert af årene 2006-
2008 til etablering og drift af et alkoholbehandlingsregister med det sigte at få et systematisk og
løbende overblik over den nationale behandlingsindsats og effekten heraf, dels 18,0 mio. kr. i
2005, 19,0 mio. kr. i 2006 og 29,0 mio. kr. i hvert af årene 2007 og 2008 til en pulje til forøgelse
af antallet af døgnbehandlingspladser og anvendelse af døgnbehandling.

På Justitsministeriets konto § 11.31.03. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed er der via
overførsel af midler fra § 15.75.26.40. Social indsats over for stofmisbrugere afsat midler til
indførelse af en alkoholbehandlingsgaranti for indsatte med alkoholmisbrug, jf. anmærkningerne
til denne konto.

Kontoen er i 2008 nedsat med 10,0 mio. kr. og forhøjes med 10,0 mio. kr. i 2010, idet der
blev overført 10,0 mio. kr. fra § 15.75.27.20. Initiativer til bekæmpelse af menneskehandel til
denne konto, jf. akt. 85 af 10. januar 2008.
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70. Digitaliseringsinitiativ for socialt udsatte
Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal

Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november
2011 er kontoen forhøjet med 2,0 mio. kr. årligt i 2012-2015 til initiativer med det formål, at
styrke socialt udsatte gruppers adgang til internetbaserede medier og tjenester, at styrke disse
gruppers digitale færdigheder og at understøtte socialt udsatte gruppers motivation til at benytte
sig af internettets muligheder, blandt andet i forhold til kontakten til offentlige myndigheder, so-
ciale netværk mv.

Med initiativerne skal der blandt andet oprettes bedre adgang til internet for brugere af væ-
resteder, varmestuer samt beboere på herberg og forsorgshjem mv. Der skal iværksættes aktivi-
teter på væresteder, varmestuer, biblioteker mv., som skal hjælpe og motivere målgruppen til i
højere grad at benytte internettet. Aktiviteterne kan både indeholde kurser/undervisning, men kan
også tage udgangspunkt i for eksempel socialt samvær omkring dét at bruge internettets mulig-
heder.

Midlerne udmøntes som ansøgningspuljer inden for det beskrevne formål.
Initiativerne kan evalueres i sammenhæng med andre digitaliseringsprojekter.

71. Forsøg med interventionscenter for voldsramte
Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal

Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november
2011 er kontoen forhøjet med 2,0 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 til et forsøg med etablering af
et interventionscenter for voldsramte par, hvor voldsudøveren efter lov om bortvisning og befø-
jelse til at meddele tilhold mv. er udelukket fra det fælles hjem. Interventionscentret har til formål
at mindske følgerne af vold ved at tilbyde den voldsramte rådgivning, anvise muligheder for at
modtage hjælp, behandling mv. og ved at tilbyde voldsudøveren rådgivning og anvise behand-
lingsmuligheder mv. med henblik på at ændre den voldelige adfærd. Forsøget skal afdække mo-
dellens anvendelighed i sammenhæng med bortvisningsloven.

Evaluering af forsøget søges integreret i evalueringen af kvindekrisecentrenes indsats.

72. Evaluering af kvindekrisecentertilbuddene
Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal

Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november
2011 er kontoen forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2012 og 2,0 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 til eva-
luering af kvindekrisecentertilbuddene.

Evalueringen af kvindekrisecentrene skal blandt andet bibringe viden om kvindekrisecentre-
nes indsatser og effekterne af samme og kendskab til gode eksempler på indsatser. Evalueringen
vil endvidere kunne indgå som en del af grundlaget for en generel vurdering af tilrettelæggelsen
og organiseringen af indsatsen på voldsområdet.

73. Psykologtilbud til kvinder på kvindekrisecenter
Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal

Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november
2011 er kontoen forhøjet med 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 samspil med den øvrige
indsats på kvindekrisecentrene, medvirke til, at kvinderne får hjælp til at bearbejde voldsople-
velsen og give de kvinder, der har børn, mere overskud til at drage omsorg for disse under op-
holdet.
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74. Målrettet stofmisbrugsbehandling til stofmisbrugere med kaotisk blandingsmisbrug
Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal

Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november
2011 er kontoen forhøjet med 6,0 mio. kr. årligt i årene 2012-2015 til et modelprojekt om eta-
blering af et akut krisecenter for socialt udsatte stofmisbrugere. Formålet med projektet er at give
socialt udsatte stofmisbrugerne et opholdssted, hvor der kan etableres ro om den enkeltes kaotiske
og kriseprægede situation og tid og rammer til, at den enkelte kan få overblik over sin situation.
Det er endvidere centrets opgave, at drage omsorg for den enkelte bruger og give mulighed for
afklaring af somatiske, psykiatriske og sociale forhold i øvrigt. Den enkelte vil kunne opholde
sig i tilbuddet i op til tre måneder af gangen.

Projektets målgruppe er kaotiske stofmisbrugere, der har en ringe kontakt til misbrugsbe-
handlingssystemet.

Projektet søges gennemført i samarbejde med private og frivillige organisationer på området.
Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal

Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 er kontoen for-
højet med 2,0 mio. kr. i 2013 og 6,0 mio. kr. i 2014. Midlerne skal anvendes til en udvidelse af
det eksisterende tilbuds kapacitet med henblik på, at flere brugere kan få tilbuddet i en længere
periode.

75. Undersøgelse af indsats på mandekrisecentre
Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal

Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november
2011 er kontoen forhøjet med 0,5 mio. kr. i 2012 og 0,8 mio. kr. i 2013 til en toårig forløbsun-
dersøgelse af mandecentrenes tilbud til mænd i krise. Forløbsundersøgelsen har til formål at
analysere, hvorvidt mandecentrenes tilbud har været med til at forebygge social deroute blandt
mænd i krise i forbindelse med samlivsproblemer eller samlivsophør. Undersøgelsen søges til-
rettelagt således, at der er muligt at følge brugernes udvikling fra start i det enkelte tilbud, un-
dervejs og efter afsluttet forløb.

Mandecentrene yder i dag støtte i form af bl.a. rådgivnings- og vejledningssamtaler, mande-
grupper og sociale og fysiske aktiviteter med henblik på, at brugeren bedre bliver i stand til at
komme igennem krisen og gennem fællesaktiviteter og kontakter at styrke mandens netværk,
selvstændighed og fysiske udfoldelsesmuligheder.

| 76. Midlertidig driftsbevilling til Hanne Mariehjemmet
| Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 6,5 mio. kr. årligt i 2014 og
| 2015 til en midlertidig driftsbevilling til Hanne Mariehjemmet med det formål at opretholde til-
| buddet til socialt marginaliserede kvinder fra misbrugs- og prostitutionsmiljøet, jf. Aftale mellem
| regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om ud-
| møntning af satspuljen for 2014.

15.75.27. Fremme af kønsligestilling blandt kvinder og mænd (tekstanm. 111) (Re-
servationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller
suppleres

Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn på § 15.75.27.32.
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
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Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017

Udgiftsbevilling ........................................... 0,7 4,4 11,0 11,1 11,2 0,8 0,8

21. Oplysnings- og debatkampagne
 om prostitution

Udgift ................................................... 0,0 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 0,0 - - - - - -

31. Alternativ til Vold
Udgift ................................................... 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8

32. Flere behandlingsmuligheder for
 voldelige mænd

Udgift ................................................... - 3,7 10,3 10,4 10,4 - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - 0,2 0,3 0,3 0,3 - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - 3,5 10,0 10,1 10,1 - -

Videreførselsoversigt: 

 Beholdning
Mio. kr. primo 2013

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 6,3

I alt .................................................................................................................................. 6,3

21. Oplysnings- og debatkampagne om prostitution
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 1,0 mio. kr. i 2006 til en kampagne

for at begrænse efterspørgslen af køb af seksuelle ydelser hos prostituerede, som er ofre for handel
med kvinder og 2,0 mio. kr. i 2007 til en oplysnings- og debatkampagne om køb af seksuelle
ydelser målrettet skoler og ungdomsuddannelser.

31. Alternativ til Vold
Som led i udmøntningen af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver er

årligt afsat 0,7 mio. kr. til statens videreførelse af tilskud. 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

BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til af-
holdelse af udgifter i forbindelse med administration af projek-
terne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksi-
malt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed
adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.
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32. Flere behandlingsmuligheder for voldelige mænd
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 3,5 mio. kr. i 2007, 4,5 mio. kr. i 2008

og 3,5 mio. kr. årligt i årene 2009 og 2010 til en forøgelse og videreudvikling af behandlings-
muligheder for voldelige mænd.

Midlerne skal anvendes til at etablere en pulje til støtte til projekter rettet mod behandling
af voldelige mænd og deres familier. Mange voldelige mænd vil på et eller andet tidspunkt
komme til et punkt, hvor de er modtagelige for hjælp. Denne bevilling skal bidrage til at sikre,
at mændene støttes i at nå til at være behandlingsparate, og at der er et tilgængeligt behand-
lingstilbud overalt i landet. Behandlingstilbuddet skal lære mændene at undgå vold i fremtiden,
ligesom der skal være tilbud til de voldsramte partnere, så de kan møde mændene på et lige-
værdigt niveau. Der skal også indgå børnesamtaler i behandlingsforløbet.

Vurderingen af ansøgningerne skete i sammenhæng med de eksisterende initiativer og tilbud
på området. Sigtet er, at alle regioner i Danmark bliver i stand til at imødekomme det behov, der
er for behandling. Projekterne skal indsende årlige statusrapporter til Social-, Børne- og Integra-
tionsministeriet, der administrerer puljen. Antallet af behandlinger, herunder effekten af disse,
årsager til frafald og tilbagefald mv. skal dokumenteres. Der afsættes op til 1,0 mio. kr. til kon-
sulentstøtte til kvalificering af det lokale dokumentationsarbejde.

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal
Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november
2011 er kontoen forhøjet med 10,0 mio. kr. årligt i årene 2012-2015. Midlerne skal for det første
anvendes til fortsættelse af de eksisterende behandlingstilbud til voldsudøvende mænd.

For det andet skal midlerne anvendes til udvikling/beskrivelse af følgende behandlingstilbud:
1) Integreret volds- og alkoholbehandlingstilbud.
2) Familietilbud, hvor den enkeltes partner inddrages i tilbuddet.
Midlerne udmøntes i ansøgningspuljer. Tilbuddene kan etableres i regi af allerede eksiste-

rende tilbud.

15.75.28. Social aktivering af socialt udsatte grupper mv. (tekstanm. 111) (Reser-
vationsbev.)

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 0,0 -0,5 - - - - -

10. Social aktivering
Udgift ................................................... 0,0 0,0 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 0,0 0,0 - - - - -

30. Styrkelse af den beskæftigelses-
mæssige indsats på væresteder
Udgift ................................................... 0,0 -0,5 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 0,0 -0,5 - - - - -

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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Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2013

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 22,7

I alt .................................................................................................................................. 22,7

10. Social aktivering
Kontoen er oprettet med 4,0 mio. kr., idet der som led i udmøntningen af satspuljen for 2005

blev afsat 4,0 mio. kr. i 2005 og 3,0 mio. kr. årligt i perioden 2006-2008 til en pulje til social
aktivering.

Baggrunden er, at en del af de socialt udsatte kan have svært ved at få udbytte af traditionelle
aktiveringsforløb. Denne målgruppe kan imidlertid have glæde af social aktivering med et per-
spektiv, som sigter på at skabe en tidsmæssig strukturering af hverdagen, skabe sociale kontakter,
udbygge det sociale netværk mv.

Puljen blev udmøntet som en ansøgningspulje, som nu administreres af Social-, Børne- og
Integrationsministeriet.

(Amts)kommuner, arbejdsgivere, frivillige organisationer og foreninger kunne søge om støtte
fra puljen til projekter/aktiviteter, der er i overensstemmelse med formålet med puljen.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 32,5 mio. kr. i 2006, 2,0 mio. kr. i
2007 og 7,4 mio. kr. i 2008 til at forbedre de svageste gruppers deltagelse i samfundet og på
arbejdsmarkedet. Med fokus på kontanthjælpsmodtagerne og førtidspensionisterne skal der eta-
bleres en sammenhængende og koordinerende indsats således, at den sociale kompetence hos de
svageste øges. Indsatsen omfatter bl.a. forebyggelse, behandling, uddannelse, jobtræning og social
aktivering.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 omdisponeres i alt 24,9 mio. kr. fra ikke
forbrugte midler på kontoen til § 15.75.72. Det Fælles Ansvar II fordelt med 4,9 mio. kr. i 2008,
10,0 mio. kr. i 2009 og 10,0 mio. kr. i 2010.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2010 blev det uforbrugte beløb på kontoen (9,6
mio. kr.) omdisponeret til brug for den samlede satspuljeaftale.

30. Styrkelse af den beskæftigelsesmæssige indsats på væresteder
Kontoen er oprettet med 10,0 mio. kr. årligt i perioden 2005-2008, idet der som led i Aftale

om finansloven for 2005 blev afsat midler til en indsats, hvor der tilknyttes særlige støttepersoner
- mentorer - til brugerne, som bl.a. kan hjælpe brugerne med, hvordan man begår sig på en ar-
bejdsplads og give opbakning til at søge ny viden på kurser mv.

Midlerne blev udmøntet som en ansøgningspulje, der nu administreres af Social-, Børne- og
Integrationsministeriet.

15.75.29. Pulje til istandsættelse af væresteder for udsatte grupper (tekstanm.
111) (Reservationsbev.)

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: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... - -0,1 - - - - -

10. Pulje til istandsættelse af være-
steder for udsatte grupper
Udgift ................................................... - -0,1 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

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

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2013

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,1

I alt .................................................................................................................................. 0,1

10. Pulje til istandsættelse af væresteder for udsatte grupper
På kontoen er der ved akt. 114 af 27. april 2005 bevilget 8,7 mio. kr. i 2005 som led i Aftale

mellem den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti om finansloven for 2005 af november
2004.

Midlerne er anvendt til en ansøgningspulje til istandsættelse af væresteder for socialt udsatte
grupper drevet af private og frivillige organisationer. Målgrupperne for værestederne er bl.a.
hjemløse, alkohol- og stofmisbrugere, sindslidende, prostituerede m.fl.

Puljen blev udmøntet medio 2005.

15.75.30. Pulje til ældre- og pensionsområdet (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)
Kontoen er oprettet på FL03, hvorefter følgende hovedkonti er samlet på nærværende konto

som led i en forenkling af satspuljefinansierede bevillinger på det sociale område:
§ 15.75.11. Lige muligheder. Tilskud vedrørende ældre,
§ 15.75.22. Rygeadgang og røgfrit miljø på væresteder. Rammebeløb til udviklingsinitiativer på
pensionsområdet.

Bevillingen kan anvendes til at støtte initiativer, der forbedrer pensionisters og ældres vilkår
og livskvalitet samt initiativer, der hjælper potentielle førtidspensionister til at opnå større til-
knytning til arbejdsmarkedet.

Kontoens formål er bredt, og der vil blandt andet kunne ydes støtte til centralt initierede un-
dersøgelser, evalueringer, udredninger, metodeudvikling og kvalitetssikring.Som led i udmønt-
ningen af satspuljen for 2006 er der afsat 1,2 mio. kr. årligt i årene 2006-2009. Tidligere fri-
hedskæmpere m.fl., der er bosat i udlandet, skal have mulighed for at blive visiteret direkte fra
udlandet til et dansk plejehjem. Flere af de tidligere frihedskæmpere, som er bosat i udlandet,
ønsker at komme på et dansk plejehjem, hvor der er personale, der er specielt uddannet til at pleje
personer med kz-syndrom. Midlerne skal anvendes til at sikre, at beliggenhedskommunerne for
de plejehjem, der måtte få ekstraudgifter som følge af ordningen, holdes skadesløse.

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: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 9,3 28,7 37,0 38,1 14,9 0,5 -
Indtægtsbevilling ......................................... - - - 12,3 - - -

10. Tilskud vedrørende ældre
Udgift ................................................... 7,0 5,4 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 7,0 5,4 - - - - -

15. Lokal integration af førtidspen-
 sionister

Udgift ................................................... 0,8 3,3 5,3 - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - 0,2 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 0,8 3,1 5,3 - - - -

20. Rammebeløb til udviklingsinitia-
tiver på pensionsområdet
Udgift ................................................... 2,3 0,3 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 2,3 0,3 - - - - -

21. Pensionsportalen
Udgift ................................................... 0,7 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 0,7 - - - - - -

30. Pulje til efteruddannelse af ple-
jepersonale, sygeplejersker m.v.
Udgift ................................................... - 0,1 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

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

41. Uddannelse af ledere og udfø-
rende personale på ældreområdet
Udgift ................................................... 0,1 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

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

50. Pulje til iværksættelse af forsøg
med oprettelse af kommunale
forebyggelses- og rådgivnings-

 centre
Udgift ................................................... -1,4 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... -1,4 - - - - - -

60. Styrket indsats på frivilligheds-
området i relation til ældre
Udgift ................................................... - -0,1 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

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

61. Styrket indsats overfor ældre
med anden etnisk baggrund end

 dansk
Udgift ................................................... -0,2 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

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. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
ling til § 15.11.01. Departementet.
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  investeringstilskud ......................... -0,2 - - - - - -

62. Opfølgning på Hjemmehjælps-
 kommissionen

Udgift ................................................... - - - 8,7 - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - - 8,7 - - -

70. Information om initiativer på
folke- og førtidspensionsområdet
Udgift ................................................... - 1,5 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - 1,5 - - - - -

90. Hverdagsrehabilitering på ældre-
 området

Udgift ................................................... - 4,9 10,3 - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - 0,3 0,3 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - 4,6 10,0 - - - -

91. Styrkelse af ældres digitale fær-
 digheder

Udgift ................................................... - 3,7 5,1 10,4 - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - 0,1 0,2 0,3 - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - 3,5 4,9 10,1 - - -

92. Kommission om livskvalitet og
selvbestemmelse i plejebolig og

 plejehjem
Udgift ................................................... - 0,2 10,3 14,0 10,4 - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - 0,2 0,3 0,3 0,3 - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - 10,0 13,7 10,1 - -
Indtægt ................................................ - - - 12,3 - - -
35. Forbrug af videreførsel ................. - - - 12,3 - - -

93. EU's år for aktiv aldring og soli-
daritet mellem generationer
Udgift ................................................... - 9,4 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - 0,2 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - 9,1 - - - - -

94. Det gode hverdagsliv for ældre i
 plejeboliger
 Udgift ................................................... - - 5,0 3,0 3,5 0,5 -

43. Interne statslige overførsels-
  udgifter .......................................... - - 0,2 0,1 0,1 - -

46. Tilskud til anden virksomhed og
  investeringstilskud ......................... - - 4,8 2,9 3,4 0,5 -

95. Forebyggelse af selvmord blandt
 ældre

Udgift ................................................... - - 1,0 2,0 1,0 - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - - - 0,1 - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - 1,0 1,9 1,0 - -
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Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2013

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 61,6

I alt .................................................................................................................................. 61,6
Bemærkning: 1,0 mio. kr. er reserveret til visitering af tidligere frihedskæmpere til danske plejehjem.

10. Tilskud vedrørende ældre
§ 15.65.11. Tilskud til ældre er overført uændret til denne konto. Kontoen er som led i ud-

møntningen af satspuljen for 1999 oprettet med midler til aktiviteter for ældre i 1999, herunder
midler i årene 2000-2002 til centrale initiativer for svage ældre. Kontoen blev som led i ud-
møntningen af satspuljen for 2000 tilført 15,5 mio. kr. i 2000 og 10,5 mio. kr. i 2001 og 2002.

Kontoen blev som led i udmøntningen af satspuljen for 2003 forhøjet med 22,8 mio. kr. i
2003, 19,8 mio. kr. i hvert af årene 2004 og 2005 og 18,6 mio. kr. i 2006. Som led i en forenkling
af de satspuljefinansierede konti på det sociale område, er der i forbindelse med FL06 overført
8,6 mio. kr. i 2006 af disse midler til § 15.75.60. Tilskud til organisationer og foreninger mv.
på ældre- og pensionsområdet.

Der blev afsat 10,0 mio. kr. årligt i 2003-2006 til en videreførelse af "tilskud vedrørende
ældre" til fortsat udvikling af ældreserviceområdet, herunder til centrale initiativer for svage æl-
dre.

Kontoen blev i forbindelse med FL04 forhøjet med 15,2 mio. kr. Baggrunden er, at der som
led i udmøntningen af satspuljen for 2004 er afsat 15,2 mio. kr. i 2004, 14,1 mio. kr. i 2005, 12,0
mio. kr. i 2006 og 7,8 mio. kr. i 2007. Der afsættes heraf 6,0 mio. kr. i 2004 og 2005 samt 5,0
mio. kr. i 2006 og 2007 til "Et aktivt ældreliv - forebyggende og aktiverende indsats" herunder
til centrale og lokale initiativer på ældreidrætsområdet. Som led i en forenkling af de satspulje-
finansierede konti på det sociale område er der i forbindelse med FL06 overført 7,0 mio. kr. i
2006 og 2,8 mio. kr. i 2007 til § 15.75.60. Tilskud til organisationer og foreninger mv. på ældre-
og pensionsområdet.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 9,5 mio. kr. i 2007, 9,5 mio. kr. i
2008, 14,5 mio. kr. i 2009 og 17,2 mio. kr. i 2010. Midlerne afsættes til generel kvalitetsudvikling
på ældreområdet, herunder til en styrket indsats på forebyggelsesområdet samt madserviceområ-
det.

15. Lokal integration af førtidspensionister
Som led i satspuljeaftalen for 2010 er der afsat 3,0 mio. kr. i 2010 og 5,0 mio. kr. i hvert

af årene 2011 til 2013 til at oprette en ny pulje til Lokal integration af førtidspensionister. Puljen
kan anvendes til at støtte lokalt forankrede aktiviteter, der skal medvirke til øget livskvalitet og
social aktivitet hos førtidspensionister. Det er i den forbindelse aftalt, at der reserveres midler til
en indledende analyse af livsvilkår for førtidspensionister.

20. Rammebeløb til udviklingsinitiativer på pensionsområdet
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2001 blev der afsat 4,0 mio. kr. i hvert af årene

2001-2004 til initiativer, der kan bidrage til udvikling af pensionsområdet.
Det drejer sig f.eks. om initiativer med henblik på at give pensionister bedre indblik i deres

pensionsforhold; om initiativer med henblik på at støtte udvikling af metoder og viden, der kan
være med til bedre at udpege personer, der er i risiko for at ende på førtidspension og hvad der
i givet fald kan gøres; og om aktiviteter mv. der kan bidrage til at give førtidspensionister et bedre
liv.

Midlerne kan anvendes til centralt initierede undersøgelser, evalueringer, udredninger, meto-
deudvikling og kvalitetssikringer.
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Bevillingen i 2009-2011 fra underkonto 21. Pensionsportalen. er flyttet til nærværende un-
derkonto.

21. Pensionsportalen
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 3,0 mio. kr. i 2006, 2,0 mio. kr. i 2007

og 1,0 mio. kr. i 2008 til udvikling af en Pensionsportal, der kan oplyse bredt om indretningen
af det danske pensionssystem. Pensionsportalen skal skabe overblik over de forskellige ordninger
og fungere som et planlægningsværktøj for borgerne. Pensionsportalen skal bl.a. indeholde op-
lysninger om offentlige pensioner, arbejdsmarkedspensioner og individuelle pensionsordninger.

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der afsat yderligere
2,0 mio. kr. i 2008 og 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2009-2011 til centralt initierede undersøgelser,
projekter, forskning og informationsaktiviteter, der sigter på at forbedre folke- og førtidspensio-
nisternes livsvilkår og muligheder for fortsat deltagelse på arbejdsmarkedet og samfundslivet i
øvrigt. Bevillingen er fra 2009 flyttet til underkonto 20. Rammebeløb til udviklingsinitiativer på
pensionsområdet.

30. Pulje til efteruddannelse af plejepersonale, sygeplejersker m.v.
Kontoen er oprettet som følge af akt. 194 af 2. september 2003 med 10,0 mio.kr. til en pulje

til iværksættelse af efteruddannelsestilbud til plejepersonale og personale, der udfører forebyg-
gende hjemmebesøg. Formålet med puljen er at øge personalets viden om pleje og behandling
af demens og om de eftervirkninger, demensen har for den enkelte.

41. Uddannelse af ledere og udførende personale på ældreområdet
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 25,0 mio. kr. i 2007, til anvendelse

i perioden 2007/2008. Midlerne afsættes til at kompetenceudvikle ledere og udførende personale
i ældresektoren med henblik på at personalet kan tilrettelægge og yde den bedst mulige pleje og
omsorg for de ældre. Midlerne anvendes til nedsat deltagerbetaling til uddannelsesaktiviteter for
ledere og øvrige medarbejdere i ældresektoren.

Kontoen er nedsat som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er omdisponeret
8,7 mio. kr. i 2009 til brug for den samlede udmøntning af satspuljen for 2009.

50. Pulje til iværksættelse af forsøg med oprettelse af kommunale forebyggelses- og råd-
givningscentre

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev afsat 35,0 mio. kr. i 2005, 5,0 mio. kr.
i 2006, 10,0 mio. kr. i 2007 og 20,0 mio. kr. i 2008 til en pulje til oprettelse af kommunale fo-
rebyggelses- og rådgivningscentre, hvor såvel social- som sundhedsindsatsen i kommunen kan
samles.

Formålet med puljen er at forberede og kvalificere kommunernes kompetencer til at påtage
sig en større del af forebyggelsesindsatsen. Hensigten med oprettelsen af forebyggelsescentrene
er således at skabe og afprøve nye måder, hvorpå kommunerne kan varetage deres myndigheds-
forpligtelse på social- og sundhedsområdet. Forebyggelses- og rådgivningscentre skal således
understøtte en tværfaglig og helhedsorienteret indsats, hvor f.eks. træningsområdet er en integreret
del af den sociale indsats, og hvor tilbuddene gives så tæt på borgeren som muligt, evt. som
matrikelløse centre.

Samtidig skal puljen bidrage med dokumentation og udvikling af bedre kvalitet og sammen-
hæng i primærkommunernes social- og sundhedsindsats.

Puljen oprettes som en ansøgningspulje med vægt på evaluering af de iværksatte initiativer.
Kommunerne kan få delvis støtte fra puljen ved eventuel ombygning af allerede eksisterende

bygninger, mens der ikke kan fås støtte til nybyggeri. Dette sker som incitament til at benytte
allerede eksisterende bygninger, f.eks. ombygning af ældre lokale lukningstruede sygehuse.

Endvidere kan der opnås støtte til etablering og udvikling af tilbud i forbindelse med opret-
telse af forebyggelses- og rådgivningscentre. Der kan også opnås støtte til relaterede opgaver, som
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kan forankres i forebyggelses- og rådgivningscentret, herunder f.eks. ældreidrætstilbud, børne-
tandpleje, sundhedsplejerske, generel forebyggelse af livsstilssygdomme etc.

60. Styrket indsats på frivillighedsområdet i relation til ældre
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er der afsat 4,6 mio. kr. i 2006 og 4,0 mio.

kr. i 2007 til et projekt, der har til formål at styrke og udvikle det frivillige arbejde i relation til
ældre. Projektet skal have et særligt fokus på at skabe tilbud til og motivere de ufrivilligt en-
somme ældre.

Projektet gennemføres i samarbejde med de frivillige organisationer. En del af midlerne er
anvendt til gennemførelse af lokale projekter.

61. Styrket indsats overfor ældre med anden etnisk baggrund end dansk
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er der afsat 4,0 mio. kr. i 2006, 3,0 mio. kr.

i 2007 og 6,0 mio. kr. i 2008 til en ansøgningspulje med det formål at understøtte arbejdet med
at udvikle aktiviteter og tilbud specifikt målrettet ældre med anden etnisk baggrund end dansk
og deres særlige behov. Derudover skal der opbygges viden om effekten af de forskellige ind-
satser overfor gruppen af ældre med anden etnisk baggrund end dansk.

62. Opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen
Der afsættes 8,7 mio. kr. i 2014 til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen. Midlerne

omdisponeres fra § 15.75.30.92. Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og
plejehjem.

70. Information om initiativer på folke- og førtidspensionsområdet
Kontoen blev oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008 med 5,0 mio. kr. Som

en del af Aftalen om en jobplan af 28. februar 2008 er det aftalt, at forslagene på folke- og før-
tidspensionsområdet ledsages af en informationsindsats over for relevante målgrupper, kommuner
og virksomheder med henblik på at opnå størst mulig effekt af forslagene. Jobplanen evalueres
efterfølgende med henblik på at belyse virkningerne af regelændringerne. Det drejer sig om for-
slagene om sikkerhed for retten til førtidspension, et ekstra bundfradrag til folkepensionister på
30.000 kr. og en reduktion af beskæftigelseskravet fra 1.500 timer til 1.000 timer om året i for-
bindelse med opsat pension.

90. Hverdagsrehabilitering på ældreområdet
Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal

Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november
2011 er kontoen forhøjet med 10,0 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 til at kvalificere, dokumentere
og udbrede en hverdagsrehabiliteringsmetode i kommunerne på baggrund af den aktuelt bedste
viden. Formålet med indsatsen er at understøtte kommunernes arbejde med at forebygge, genop-
træne og hverdagsrehabilitere på ældreområdet for derigennem at bevirke, at ældre borgere i hø-
jere grad bliver selvhjulpne og dermed får et mindre behov for kompenserende hjælp, større til-
fredshed, selvstændighed og øget livskvalitet.

91. Styrkelse af ældres digitale færdigheder
Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal

Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november
2011 er kontoen forhøjet med 5,0 mio. kr. i 2012, 5,0 mio. kr. i 2013 og 10,0 mio. kr. i 2014 til
konkrete indsatser, som har til formål dels at gøre ældre borgere, som har begrænsede eller ingen
it-forudsætninger, fortrolige med og trygge ved brug af de nye digitale muligheder, og dels kon-
kret at styrke disse ældres digitale færdigheder og mestring af de forskellige medier.
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92. Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem
Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal

Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november
2011 er kontoen forhøjet med 10,0 mio. kr. i hvert af årene 2012-2015 til opfølgning på Kom-
mission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem, som forventes at afrap-
portere primo 2012.

Kontoen er nedsat med 8,7 mio. kr. i 2014, idet midlerne omdisponeres til § 15.75.30.62.
Opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen.

93. EU'apost.s år for aktiv aldring og solidaritet mellem generationer
Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal

Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november
2011 er kontoen forhøjet med 10 mio. kr. i 2012 til gennemførelse af EU's år for aktiv aldring
og solidaritet mellem generationerne. Det overordnede formål er at fremme skabelsen af en kultur
med aktiv aldring baseret på et samfund for alle aldersgrupper. Af beløbet afsættes 8,0 mio. kr.
til etablering af en ansøgningspulje til at understøtte aktiv aldring og solidaritet mellem genera-
tioner, og de resterende 2,0 mio. kr. afsættes til centrale initiativer under ældreåret.

94. Det gode hverdagsliv for ældre i plejeboliger
Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal

Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 er kontoen for-
højet med 5,0 mio. kr. i 2013, 3,0 mio. kr. i 2014, 3,5 mio. kr. i 2015 og 0,5 mio. kr. i 2016 til
konkrete initiativer, der har til formål at skabe en mere indholdsrig, aktiv og sundere hverdag for
beboere i plejeboliger og plejehjem, herunder ældre med demens. Midlerne skal f.eks. gå til ture
i naturen, kunst og kultur, tiltag rettet mod demente, herunder erindringsrum og sansehaver, og
fokus på den frivillige indsats på plejehjem.

95. Forebyggelse af selvmord blandt ældre
Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal

Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 er kontoen for-
højet med 1,0 mio. kr. i 2013, 2,0 mio. kr. i 2014 og 1,0 mio. kr. i 2015 til forebyggelse af
selvmord blandt ældre. Midlerne skal dels gå til faglig opkvalificering af professionelle og fri-
villige i ældresektoren i forhold til at afdække og identificere tidlige tegn på mistrivsel hos ældre
samt i forhold til at håndtere selvmordstruede ældre. Desuden skal midlerne anvendes til målret-
tede indsatser som opfølgning f.eks. på de forebyggende hjemmebesøg med henblik på at fore-
bygge selvmord blandt ældre, der mistrives.

15.75.31. Genoptrænings- og akutpladser til demente og ældre (tekstanm.
111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Kontoen er oprettet med 37,0 mio. kr. på TB03, jf. akt. 194 af 2. september 2003, ad I. Svage
grupper. Beløbet afsættes til en ansøgningspulje til udvikling og etablering af kommunale tilbud
om aflastnings-, akutpleje- og genoptræningspladser med henblik på at skabe et mere sammen-
hængende forløb for ældre patienter, herunder demente. Der er afsat 17,0 mio. kr. til støtte til
etablering af almene ældreboliger som midlertidige aflastningsboliger.

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
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Midlerne blev frem til ressortomlægningen i 2004 udmøntet af Økonomi- og Erhvervsmini-
steriet i overensstemmelse med et lovforslag, der blev vedtaget i 2004. Herefter er udmøntningen
overtaget af Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Der er derudover afsat 8,0 mio. kr. til en
pulje til etablering af midlertidige aflastningspladser i kommunerne, hvor der ikke skal gives
anden offentlig støtte. Endelig er der afsat 12,0 mio. kr. til en ansøgningspulje til udvikling og
evaluering af området. Der er jf. akt. 21 af 7. december 2006 overført 4,4 mio. kr. til §
15.13.36.30. Lokal uddannelse i socialpædagogiske metoder til forebyggelse af magtanvendelse
til uddannelsesinitiativer på magtanvendelsesområdet.

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017

Udgiftsbevilling ........................................... 0,5 - - - - - -

10. Genoptrænings- og akutpladser
til demente og ældre
Udgift ................................................... 0,5 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 0,5 - - - - - -

10. Genoptrænings- og akutpladser til demente og ældre
Der henvises til kontoens indledende tekst.

15.75.32. Med familien i centrum (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017

Udgiftsbevilling ........................................... 0,7 -0,3 - - - - -

10. Med familien i centrum
Udgift ................................................... 0,7 -0,3 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 0,7 -0,3 - - - - -

Videreførselsoversigt: 

 Beholdning
Mio. kr. primo 2013

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 1,1

I alt .................................................................................................................................. 1,1

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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10. Med familien i centrum
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2004 blev der oprettet en pulje på 20,0 mio. kr. i

2004, 25,0 mio. kr. i hvert af årene 2005-2006 og 20,0 mio. kr. i 2007 til en omlægning af ind-
satsen i forhold til udsatte børn, så der udvikles nye tilgange til familierne med henblik på at se
og finde familiernes ressourcer. Det kan ske gennem kompetenceudvikling og afprøvning af nye
former for organisering af arbejdet med udsatte og sårbare familier, f.eks gennem kortvarige,
målrettede og helhedsorienterede indsatser. En del af puljen er udmeldt som ansøgningspulje og
en del til centralt initierede initiativer, hvor Social-, Børne- og Integrationsministeriet samarbejder
med konkrete kommuner.

I forlængelse af satspuljeaftalen for 2004 er en del af midlerne tilvejebragt ved omdispone-
ringer fra § 15.13.40.30. Styrket inddragelse af brugere og pårørende og § 15.75.26.10. Pulje til
socialt udsatte grupper.

Til ansættelse af en projektleder og en projektmedarbejder, som skal sikre etablering og
gennemførelse af Parents Management Training (PMT), er der overført 1,0 mio. kr. i 2005-2007
til § 15.11.30. Socialstyrelsen.

Bemærkninger:
ad 33. Interne statslige overførselsindtægter. Beløbene overføres fra § 15.75.26. Pulje til socialt

udsatte grupper.

15.75.34. Forældreprogrammer m.v. (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017

Udgiftsbevilling ........................................... 19,7 24,0 - - - - -

10. Forældreprogrammer mv.
Udgift ................................................... 3,3 2,1 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 3,3 2,1 - - - - -

20. Forberedende forældrekurser
Udgift ................................................... 1,9 1,6 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

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

30. Øget anvendelse af forældrepro-
 grammer

Udgift ................................................... 14,5 20,3 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,2 0,1 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 14,3 20,1 - - - - -

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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Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2013

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 9,0
I alt .................................................................................................................................. 9,0

10. Forældreprogrammer mv.
Kontoen er oprettet med 10,0 mio. kr. på FL04. Baggrunden er, at der i forlængelse af Aftalen

om finansloven for 2004 skal gennemføres initiativer, der effektivt styrker forældreansvaret.
Formålet er at sikre, at forældrene tager ansvar for deres børns adfærd og velfærd. Der vil

på baggrund af såkaldte forældreprogrammer blive udarbejdet forslag til initiativer. Forældre-
programmer kan bl.a. indebære, at forældre modtager rådgivning og undervisning, hvis børnene
begår kriminalitet eller ikke møder i skolen mv. I visse tilfælde kan tænkes udarbejdet forældre-
kontrakter, hvori forældrenes indsats til støtte for den unges udvikling er præciseret.

Der afsættes et rammebeløb hertil på 10,0 mio. kr. årligt i 2004 og 2005 og 15,0 mio. kr. i
2006. Beløbet finansieres af reserven til svage grupper på § 35.11.02.

20. Forberedende forældrekurser
Kontoen er oprettet på FL05 som led i udmøntningen af satspuljen for 2005, hvor der blev

afsat 5,8 mio. kr. i 2005, 4,0 mio. kr. i 2006 og 5,0 mio. kr. i 2007 til at udbrede, videreføre og
videreudvikle de forberedende forældrekurser, som er sat i gang med finansiering via § 15.75.04.
Særlig indsats for de svagest stillede børn og unge mv. (SIBU).

Hensigten med forældrekurserne er at forberede kommende forældre på forældrerollen med
henblik på at forebygge og mindske risikoen for, at disse forældre griber til vold og mishandling
af deres børn. Den primære målgruppe for kurset er udsatte forældre, som er voldelige, eller hvor
der er en risiko for, at de vil reagere voldeligt i forhold til deres barn.

Bevillingen blev i 2005-2009 anvendt til erfaringsopsamling, udvikling af og afholdelse af
uddannelsesforløb for fagpersoner, der kunne afholde forældrekurserne lokalt med op til 50 pct.
støtte til kursusudgifterne. I perioden 2011-2014 anvendes restmidlerne til videreudvikling af
kursuskonceptet, afholdelse af uddannelse for kommunalt fagpersonale samt etablering af råd-
givningsfunktion.

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
den daværende VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er enige om at gennemføre,
jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om finans-
loven for 2009 af november 2008. Der afsættes 10,0 mio. kr. årligt i 2009-2012.
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15.75.35. Initiativer for socialt udsatte grønlændere i Danmark (tekstanm.
111) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 6,8 4,5 14,6 13,1 6,3 4,8 4,6
Indtægtsbevilling ......................................... - - - 6,8 - - -

10. Opfølgning af Hvidbogen om
socialt udsatte grønlændere i

 Danmark
Udgift ................................................... -0,1 0,3 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... -0,1 0,3 - - - - -

11. Døgnværested for udsatte grøn-
 lændere

Udgift ................................................... 4,4 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 4,4 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2

12. De grønlandske huse
Udgift ................................................... 0,1 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

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

13. Videreudvikling af hjemmeside
mv. og etablering af forebyggel-

 sesprojekt
Udgift ................................................... - 0,0 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - 0,0 - - - - -

14. Pulje til indsats for socialt ud-
satte grønlændere i Danmark
Udgift ................................................... 0,1 -0,3 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 0,1 -0,3 - - - - -

20. Overførte amtslige tilskud til De
 Grønlandske Huse

Udgift ................................................... 2,3 2,3 2,4 2,5 2,5 2,4 2,4
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 2,3 2,3 2,4 2,5 2,5 2,4 2,4

30. Strategi for herboende udsatte
grønlændere og deres børn

 Udgift ................................................... - - 10,0 8,4 1,6 0,2 -
43. Interne statslige overførsels-

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn på § 15.75.35.30.
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen på underkonto

14 og 30 til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af
projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksi-
malt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed ad-
gang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.
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  udgifter .......................................... - - 0,3 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - 9,7 8,4 1,6 0,2 -
Indtægt ................................................ - - - 6,8 - - -
35. Forbrug af videreførsel ................. - - - 6,8 - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2013

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,3

I alt .................................................................................................................................. 0,3

10. Opfølgning af Hvidbogen om socialt udsatte grønlændere i Danmark
Kontoen er i forbindelse med udmøntningen af satspuljen for 2004 oprettet med 5,0 mio. kr.

i hvert af årene 2004-2007. Formålet med bevillingen er at følge op på forslagene i Hvidbogen
om socialt udsatte grønlændere i Danmark, der blev offentliggjort i januar 2003, og som kort-
lægger den sociale indsats for de socialt udsatte grønlændere og sætter fokus på, hvilke behov
de faktisk har.

Midlerne blev udmøntet i et samarbejde mellem det daværende Socialministeriet,
(amts)kommunerne, frivillige og private organisationer mv. Relevante ministerier blev også ind-
draget i opfølgningen af Hvidbogens forslag.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 omdisponeres i alt 0,5 mio. kr. fra ikke for-
brugte midler på kontoen til § 15.75.72. Det Fælles Ansvar II.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2010 blev det uforbrugte beløb på kontoen (0,9
mio. kr.) omdisponeret til brug for det samlede satspuljeforlig.

11. Døgnværested for udsatte grønlændere
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 blev afsat 2,0 mio. kr. i 2006 og frem. For-

målet var at skabe 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.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 1,3 mio. kr. i 2007, 1,7 mio. kr. i
2008, 1,7 mio. kr. i 2009 og 2,0 mio. kr. i 2010 til udvidelse af åbningstiden i værestedet.

Der blev i 2010 afsat 1,9 mio. kr. på § 15.75.74.30. Reserve til overgangsordning for bevil-
linger, der udløber i 2010.

12. De grønlandske huse
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 3,0 mio. kr. i hvert af årene 2006-

2009 til at styrke de udsatte grønlændere, som har sociale og psykiske problemer.
Tilskuddet er forlænget i 2010 med midler på § 15.75.74.20. Reserve til driftsstøtte og

overgangsordning for bevillinger, der udløber i 2009.

13. Videreudvikling af hjemmeside mv. og etablering af forebyggelsesprojekt
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 1,7 mio. kr. i 2007, 0,6 mio. kr. i

2008, 1,1 mio. kr. i 2009 og 0,5 mio. kr. i 2010. Der er afsat 0,4 mio. kr. årligt i årene 2007-2008
og 0,5 mio. kr. årligt i årene 2009-2010 til videreudvikling af hjemmesiden om udsatte grøn-
lændere www.udsattegroenlaendere.dk og videreudvikling af de faglige netværk. Netværket fun-
gerer som forum for vidensdeling, udvikling af nye samarbejdsrelationer og ideer. Endvidere er
der afsat midler til et forebyggelsesprojekt med 1,3 mio. kr. i 2007, 0,2 mio. kr. i 2008 og 0,6
mio. kr. i 2009. Det er Socialt Udviklingscenter SUS, der varetager opgaverne.
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14. Pulje til indsats for socialt udsatte grønlændere i Danmark
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 1,3 mio. kr. i 2007, 2,0 mio. kr. i

2008, 0,9 mio. kr. i 2009 og 1,2 mio. kr. i 2010 til brug for en ansøgningspulje målrettet forsøg
med bl.a. faste kontaktpersoner (mentorer/casemanager) til socialt udsatte grønlændere. En mindre
del af midlerne kan anvendes til akut opståede eller uforudsete støttebehov.

20. Overførte amtslige tilskud til De Grønlandske Huse
Som led i udmøntningen af reserve i forbindelse med statens overtagelse af amtslige opgaver

er afsat 2,1 mio. kr. til statens videreførelse af tilskud. På kontoen ydes tilskud til De Grønlandske
Huse i København, Odense og Århus.

Der er som følge af etableringen af permanente ordninger for de tidligere amtslige tilskud
overført 2,3 mio. kr. til § 15.75.35.20. Overførte amtslige tilskud til De Grønlandske Huse.

30. Strategi for herboende udsatte grønlændere og deres børn
Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal

Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 af november 2012
er kontoen forhøjet med 10,0 mio. kr. i 2013, 1,6 mio. kr. i 2014, 1,6 mio. kr. i 2015 og 0,2 mio.
kr. i 2016. Midlerne skal anvendes til at styrke indsatsen over for udsatte grønlændere og deres
børn med fokus på dels en tidlig og forebyggende indsats, dels brobygning mellem de speciali-
serede tilbud til målgruppen og den sociale indsats i øvrigt samt dels netværk og videndeling
mellem centrale aktører på området. Der afsættes op til 0,5 mio. kr. til evaluering af strategien.

15.75.36. Negativ social arv (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 0,8 - - - - - -

10. Negativ social arv
Udgift ................................................... 0,8 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

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

10. Negativ social arv
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 10,0 mio. kr. i 2006, 13,0 mio. kr. i

2007, 26,0 mio. kr. i 2008 og 11,0 mio. kr. i 2009 som et rammebeløb til initiativer til bekæm-
pelse af negativ social arv. Udgangspunktet for det foreslåede program til bekæmpelse af negativ
social arv er, at der skal bygges bro mellem de eksisterende initiativer, og dermed skabe et
sammenhængende og effektivt program for indsatsen på tværs af sektorgrænser. Der skal løbende
identificeres indsatsområder mod negativ social arv og igangsættes initiativer inden for ramme-
beløbet. Som led i udmøntningen af rammebeløbet er der overført 0,8 mio. i 2007 og 1,0 mio.
kr. i 2008 til Undervisningsministeriets § 20.29.01.25. Styrket indsats til bekæmpelse af negativ
social arv til et projekt om styrkelse af udsatte børns skolegang.

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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Kontoen er nedsat som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er omdisponeret
8,4 mio. kr. i 2008 og 7,8 mio. kr. i 2009-2011 til initiativer vedrørende § 15.75.11. Lige Mu-
ligheder.

15.75.37. Forebyggelse af kriminalitet blandt unge under 15 år (tekstanm.
111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017

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

10. Forebyggelse af kriminalitet
blandt unge under 15 år
Udgift ................................................... 0,1 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

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

10. Forebyggelse af kriminalitet blandt unge under 15 år
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 10,0 mio. kr. årligt i perioden 2006-

2009 til at gennemføre et forsøgsprojekt i en række kommuner, hvor anvendelsen af § 50-un-
dersøgelser, når unge under 15 år har begået kriminalitet, skal belyses. Derudover skal midlerne
anvendes til at arbejde videre med de positive erfaringer, der er indsamlet i forhold til forebyg-
gelse af kriminalitet, bl.a. i forhold til at få de unge ind i fritidsbeskæftigelse.

I forbindelse med Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk
Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokra-
terne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 er der omdisponeret 39,4 mio. kr.
til brug for det samlede satspuljeforlig.

15.75.38. Bedre og mere fleksibel hjemmehjælp (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.

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: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... -3,5 -0,4 - - - - -

10. Bedre og mere fleksibel hjem-
 mehjælp

Udgift ................................................... -3,5 -0,4 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... -3,5 -0,4 - - - - -

10. Bedre og mere fleksibel hjemmehjælp
Som led i FL06 oprettes en ansøgningspulje på 441,2 mio. kr. i 2006. Ansøgningspuljen

målrettes initiativer, der kan skabe bedre og mere fleksibel hjemmehjælp i kommunerne med
henblik på at sikre mere tid til de ældre i hjemmehjælpen og styrke og udvikle den borgerrettede
service over for samfundets ældre medborgere.

Kommunerne kan søge om puljemidler under følgende temaer: Øget aktivitet, Digitalisering
samt Øget valgfrihed og fleksibilitet. Kommunerne skal dokumentere midlernes anvendelse gen-
nem resultater og effekter.

Det puljebeløb, den enkelte kommune kan ansøge om, vil blive fordelt med udgangspunkt i
en demografisk fordelingsnøgle, som sikrer, at kommunerne med store udgiftsbehov på ældre-
området forholdsmæssigt set får mulighed for at søge om flere midler end kommuner med mindre
udgiftsbehov. Sammenlægningsudvalgene for de nye kommuner skal godkende ansøgninger fra
de kommuner, der er omfattet af sammenlægningen.

Som led i FL07 omdisponeres 5,3 mio. kr. til ældrepuljen for 2007 på § 10.21.12. Særtilskud
til kommuner. Eventuelt fremtidigt tilbageløb på kontoen overføres til § 10.

Puljen er udmøntet og midlerne er omprioriteret, og de indgår i bloktilskuddet.

15.75.39. Udviklings-, opfølgnings- og kvalitetsikringsprojekter på hjemmehjælps-
området (tekstanm. 111) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt 

 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Nettoudgiftsbevilling ................................... 3,3 - - - - - -

Forbrug af reserveret bevilling ................... - 0,3 2,6  - - - -
Udgift ........................................................... 3,2 0,3 2,6 - - - -

Årets resultat ............................................... 0,1 - -  - - - -

10. Udviklings-, opfølgnings- og
 kvalitetssikringsprojekter på
 hjemmehjælpsområdet

Udgift .................................................... 3,2 0,3 2,6 - - - -

2. Reservationsoversigt 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2013

Akkumuleret reserveret bevilling ................................................................................... 11,2
Bemærkninger: De opsparede midler forventes anvendt i 2013-2014 i forbindelse med opfølgning på kvalitetsudvik-
lingsinitiativer og til udviklingsaktiviteter på hjemmehjælpsområdet.
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3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 15.11.01. Departementet (tekstanm. 8, 100 og 116 ), CVR-nr.
10089093.

8. Personale
 R R B F BO1 BO2 BO3

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Personale i alt (årsværk) ............................ - 2 -  - - - -
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... - - -  - - - -

10. Udviklings-, opfølgnings- og kvalitetssikringsprojekter på hjemmehjælpsområdet
Som led i FL06 blev der afsat 5,0 mio. kr. årligt til konkrete og generelle initiativer på

hjemmehjælpsområdet, der kan bidrage til at forbedre kvaliteten og fleksibiliteten i hjemmeplejen
i bred forstand. Heraf overføres 2,0 mio. kr. årligt til § 15.11.30. Socialstyrelsen.

Udmøntningen af midlerne kan ske på flere måder. Det kan bl.a. ske ved at støtte lokale
projekter i kommunerne eller generelle initiativer i form af udviklingsaktiviteter på hjemme-
hjælpsområdet, opsamling af erfaringer i kommunerne, evalueringer, forskningsprojekter o.lign.
Der kan desuden afholdes udgifter til administration og evaluering mv. af puljen til bedre og mere
fleksibel hjemmehjælp.

Bevillingen er blevet inddraget i forbindelse med Handlingsplanen om implementering af
effektiv administration, og kontoen forventes lukket, når den akkumulerede reserverede bevilling
er opbrugt. De årsværk der tidligere har optrådt under denne hovedkonto er blevet flyttet til §
15.11.01. Departementet.

15.75.40. Udvikling af bedre ældrepleje (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 41,7 -0,8 - - - - -

10. Udvikling af bedre ældrepleje
Udgift ................................................... 41,7 -0,8 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 41,7 -0,8 - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2013

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 17,1
I alt .................................................................................................................................. 17,1

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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10. Udvikling af bedre ældrepleje
Som led i FL07 er afsat 100,0 mio. kr. i 2007 og 100,0 mio. kr. i 2008 til en pulje til ud-

vikling af bedre ældrepleje. Puljen skal anvendes til projekter med gode ideer fra bl.a. medar-
bejderne, som kan give en bedre ældrepleje. Projekterne skal gennemføres i et tæt samarbejde
mellem medarbejderne, institutionerne og kommunen/den private leverandør. Inden for den afsatte
ramme afsættes midler til evaluering og erfaringsopsamling, bl.a. med henblik på at fremhæve
gode eksempler på projekter.

I henhold til Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Liberal Alli-
ance om finansloven for 2009 af november 2008 er parterne enige om yderligere initiativer som
led i den omfattende kvalitetsreform af den offentlige sektor. Kontoen forhøjes med i alt 75,0
mio. kr. til udvikling af bedre ældrepleje, heraf 25,0 mio. kroner i 2009 og 50,0 mio. kroner i
2010.

Puljen skal anvendes til projekter med idéer fra medarbejdere i ældreplejen, og de konkrete
projekter skal gennemføres i et tæt samarbejde mellem medarbejderne, institutionerne og den
kommunale eller private leverandør. Medarbejderne og institutionerne skal i høj grad selv med-
virke til at udvikle konkrete projekter, hvor de ældres og medarbejdernes ønsker er i fokus. Ini-
tiativet finansieres af kvalitetspuljen på § 35.11.07. Pulje til bedre kvalitet i den offentlige sektor.

15.75.41. Initiativer vedrørende kvalitetsreformen (tekstanm. 111) (Reservations-
bev.)

I henhold til Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Ny Alliance
om finansloven for 2008 af marts 2008 er aftaleparterne enige om en omfattende kvalitetsreform
af den offentlige sektor. Som led i kvalitetsreformen indbudgetteres nedenstående initiativer på
det daværende Velfærdsministeriums område. Initiativerne finansieres af kvalitetspuljen på §
35.11.07. Pulje til bedre kvalitet i den offentlige sektor.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 2,5 - - - - - -

10. Forsøg med indberetning af fejl
og utilsigtede hændelser i ældre-

 plejen
Udgift ................................................... 1,7 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 1,7 - - - - - -

11. Indberetning af fejl og utilsigte-
 de hændelser

Udgift ................................................... 0,8 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

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

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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Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2013

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 5,0
I alt .................................................................................................................................. 5,0

10. Forsøg med indberetning af fejl og utilsigtede hændelser i ældreplejen
Kontoen er oprettet med 1,6 mio. kr. i 2009, 3,2 mio. kr. i 2010 og 2,6 mio. kr. i 2011 til

iværksættelse af forsøg med indberetning af fejl og utilsigtede hændelser i ældreplejen.
Formålet med forsøget er at udvikle et system, hvor plejepersonale, beboere og pårørende

anonymt kan indberette fejl og utilsigtede hændelser. Systemet skal være kommunalt forankret
for at sikre, at der hurtigt kan følges op i forhold til det enkelte plejehjem eller i ældreplejen, og
skal endvidere være klart afgrænset i forhold til klagesystemet. En national vidensindsamling skal
supplere det lokale system. Forsøget igangsættes i 2009 og afsluttes med en evaluering i 2012. I
forbindelse med evalueringen kortlægges den faktiske meradministration for kommunerne.

I bevillingen indgår midler til systemudvikling og informationsmateriale, samt 0,6 mio. kr.
til evaluering i 2012.

11. Indberetning af fejl og utilsigtede hændelser
VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er enige om yderligere initiativer som

led i den omfattende kvalitetsreform af den offentlige sektor. Som led i kvalitetsreformen afsættes
1,4 mio. kr. i 2009 og 2,5 mio. kr. i 2010, samt 2,0 mio. kr. i 2011 til forsøg med indberetning
af fejl og utilsigtede hændelser. Der etableres i 2009 en forsøgsordning i et antal mindre kom-
muner for den øvrige sociale sektor end ældrepleje, hvor plejepersonale, beboere, og pårørende
m.fl. får mulighed for anonymt at indberette fejl, utilsigtede hændelser, svigt i plejen mv. til et
lokalt forankret indberetningssystem. Forsøget skal ses i sammenhæng med forsøget for indbe-
retning af utilsigtede hændelser i ældreplejen.
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15.75.42. Pulje vedrørende sikrede pladser (tekstanm.111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 3,7 1,8 - - - - -

10. Pulje vedrørende sikrede pladser
Udgift ................................................... 3,7 1,8 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 3,7 1,8 - - - - -

Videreførselsoversigt: 

 Beholdning
Mio. kr. primo 2013

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 1,4

I alt .................................................................................................................................. 1,4

10. Pulje vedrørende sikrede pladser
Kontoen er oprettet som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti

og Ny Alliance om finansloven for 2008 af marts 2008, idet der afsættes 16,0 mio. kr. i 2008 til
en ansøgningspulje til etablering af 10 nye sikrede pladser. Oprettelsen af 10 nye pladser skal ses
i forbindelse med, at der var pladsmangel på de sikrede afdelinger, og at det i kommuneaftalen
for 2008 blev aftalt, at der skulle findes finansiering til etablering af 10 nye pladser. Puljen er
udmeldt og fordelt i 2009.

15.75.44. Bedre overgang til voksenlivet - en styrkelse af efterværnsindsatsen (Re-
servationsbev.)

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud 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.
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. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
ling til § 15.11.01. Departementet.
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Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017

Udgiftsbevilling ........................................... 8,8 17,8 24,8 27,0 - - -

10. Styrkelse af efterværnsindsatsen
Udgift ................................................... 8,8 17,8 24,8 27,0 - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 1,0 - 0,7 0,8 - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 7,8 17,8 24,1 26,2 - - -

Videreførselsoversigt: 

 Beholdning
Mio. kr. primo 2013

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 4,4

I alt .................................................................................................................................. 4,4

10. Styrkelse af efterværnsindsatsen
Kontoen er oprettet som led i Aftale om udmøntningen af satspuljen for 2011 med 33,0 mio.

kr. i 2011, 26,5 mio. kr. i 2013 og 30,5 mio. kr. i 2014. Midlerne afsættes til en styrkelse af ef-
terværnsindsatsen over for udsatte unge, herunder bl.a. til systematiske tilbud om støtte fra fri-
villige organisationer til tidligere anbragte, "særtog" til uddannelse og beskæftigelse, forsøg med
"værtsfamilier" og en styrket videns- og erfaringsopsamling om støtte til udsatte unge over 18
år.

Der omprioriteres -3,0 mio. kr. i 2013 og -5,0 mio. kr. i 2014. Omprioriteringen sker som led
i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det
Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011.

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal
Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntningen af satspuljen for 2013 er kontoen
nedsat med 0,2 mio. kr. i 2014, idet midlerne omprioriteres til udmøntning i satspuljeaftalen for
2013.

15.75.45. Én indgang for alle børn (Reservationsbev.)

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: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... - 5,0 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1

10. Én indgang for alle børn
Udgift ................................................... - 5,0 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - 5,0 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1

10. Én indgang for alle børn
På kontoen afholdes udgifter som følge af Aftale mellem VK-regeringen, 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. Herudover
etableres en hjemmeside i regi af Børnerådet, som skal oplyse børn og unge om deres rettigheder
og klagemuligheder mv. Der afsættes 5 mio. kr. årligt fra 2012 og frem til initiativerne.

15.75.50. Tilskud til organisationer og foreninger mv. på børneområdet (tekstanm.
111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 29,2 10,2 7,0 11,4 11,4 11,4 11,4

10. Rådgivningscentret Unge &
 Sorg

Udgift ................................................... 7,6 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 7,6 - - - - - -

11. Red Barnet
Udgift ................................................... 0,1 - - 2,1 2,1 2,1 2,1
46. Tilskud til anden virksomhed og

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

14. Mødrehjælpen
Udgift ................................................... 13,4 5,8 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 13,4 5,8 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9

25. Baglandet i Aalborg
Udgift ................................................... - - - 2,3 2,3 2,3 2,3
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - - 2,3 2,3 2,3 2,3

28. Projekt Girltalk.dk
Udgift ................................................... 0,1 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

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

31. SIND
Udgift ................................................... 0,9 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 0,9 - - - - - -

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
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33. Landsforeningen til støtte ved
 Spædbarnsdød

Udgift ................................................... 2,2 4,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 2,2 4,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

34. ForældreLANDSforeningen
Udgift ................................................... 1,9 0,2 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 1,9 0,2 - - - - -

35. Familieplejen Danmark
Udgift ................................................... 3,0 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 3,0 - - - - - -

10. Rådgivningscentret Unge & Sorg
Rådgivningcentret Unge & Sorg henvender sig til unge mellem 16 og 28 år, som lever med

alvorligt syge forældre, eller hvis forældre er døde. Rådgivningscentret består af professionelle
behandlere og unge frivillige, der har mistet en forælder.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev afsat 1,6 mio. kr. i 2005, 1,8 mio. kr. i
2006, 3,6 mio. kr. i 2007 og 4,4 mio. kr. i 2008 som støtte til drift af centeret.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 2,0 mio. kr. i 2007 og 2,0 mio. kr. i
2008 til fortsat drift af foreningen samt etablering af nyt rådgivningscenter.

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 6,7 mio.
kr. i 2009, 6,8 mio. kr. i 2010 og 6,9 mio. kr. i 2011. Bevillingen skal anvendes til rådgivning
til unge med syge eller døde forældre. Formålet med indsatsen er at rådgive og støtte de unge
med målrettede tilbud, så de får mulighed for, på lige fod med andre, at udvikle sig til selv-
stændige og velfungerende voksne.

11. Red Barnet
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev afsat 1,5 mio. kr. årligt i 2005-2007 til

Red Barnets indsats mod pornografi med børn på internettet mm. 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.

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 2,0 mio.
kr. i 2008, 2,0 mio. kr. i 2009 og 2,0 mio.kr i 2010. Bevillingen skal anvendes til at bekæmpe
seksuelle overgreb mod børn. Det langsigtede mål er at nedbringe antallet af seksuelle overgreb
og krænkelser mod børn, når de anvender online teknologier, samt nedbringe mængden af pro-
ducerede og distribuerede billedmaterialer af seksuelle overgreb på børn.

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2011, idet der er afsat 2,1 mio.
kr. i 2014 og frem. Fra 2011 til 2013 er bevillingen afholdt på § 15.75.73.30.

14. Mødrehjælpen
Siden 1989 har Mødrehjælpen modtaget et årligt tilskud til drift mv. Tilskuddet videreføres

med 5,1 mio. kr. i 2006. Mødrehjælpen er en selvejende institution, hvis formål er at yde social,
sundhedsmæssig, økonomisk og uddannelsesmæssig støtte til enlige forsørgere, gravide og bør-
nefamilier, som herigennem kan sikre deres børn bedre opvækst og levevilkår, at arbejde for øget
offentlig og politisk forståelse for de vanskelige vilkår, der bydes enlige forsørgere, gravide og
børnefamilier, og at virke for en lovgivning, der i højere grad sikrer mulighed for en social,
sundheds- og uddannelsesmæssig støtte til disse grupper. Mødrehjælpen har afdelinger i Køben-
havn, Århus, Odense, Randers og Svendborg.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev afsat 3,0 mio. kr. i 2005, 3,1 mio. kr. i
2006 og 3,4 mio. kr. i 2007 til Mødrehjælpens tilbud til børn fra voldsramte familier. Formålet
er at hjælpe børn, der har oplevet vold i familien. Målet er at fremme deres udvikling og mulighed
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for at bryde den sociale arv. Derudover er målet at udvikle et behandlingsprogram, som kan være
idealmodel for fremtidig regional indsats.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 5,1 mio. kr. i 2006, 10,1 mio. kr. i
2007, 10,4 mio. kr. i 2008 og 10,6 mio. kr. i 2009 til udviklingsprojekt i Mødrehjælpen om råd-
givning, støtte og netværk til unge sårbare enlige mødre.

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 6,1 mio.
kr. i 2008, 9,0 mio. kr. i 2009, 7,6 mio. kr. i 2010 og 7,7 mio. kr. i 2011 til et udviklingsprojekt,
der skal fortsætte behandlingsarbejdet med mødre og børn. Mødrene skal have genetableret social
inklusion, og børnene skal have styrket deres udviklingsmuligheder. Både børn, som mødre, skal
have reduceret følgevirkningerne af volden. Derudover vil Mødrehjælpen udvikle en idealmodel
for resultatbaseret styring.

22. Forældreforeningen - Vi har mistet et barn
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 0,2 mio. kr. for perioden 2006-2009.

Bevillingen skal anvendes til at sikre driften af foreningen.

23. Foreningen Grønlandske Børn
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 0,7 mio. kr. i 2006 til udvikling af

metoder til at hjælpe udsatte grønlandske børn og unge, der er bosat i Danmark.
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 3,3 mio. kr. i 2007, 5,5 mio. kr. årligt

i 2008 og 2009 samt 5,6 mio. kr. i 2010 til Projekt Et godt liv i Danmark, der er målrettet udsatte
grønlandske børn i Danmark.

25. Baglandet i Aalborg
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 1,6 mio. kr. i 2007 og 1,9 mio. kr.

årligt i årene 2008-2010 til drift og udvikling af tilbud til tidligere og nuværende børn og unge,
der er anbragt uden for hjemmet.

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2011, idet der er afsat 2,3 mio.
kr. i 2014 og frem. Fra 2011 til 2013 er bevillingen afholdt på § 15.75.73.30.

28. Projekt Girltalk.dk
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 1,0 mio. kr. i 2007, 1,8 mio. kr. i

2008, 1,9 mio. kr. i 2009 og 2,2 mio. kr. i 2010 til internetbaseret rådgivning til unge piger.

30. Børn og Unge i Voldsramte Familier
Foreningen Børn og Unge i Voldsramte Familier støtter gennem oplysningskampagner børn

og unge, der oplever vold i hjemmet.
Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 1,5 mio.

kr. i 2008, 1,5 mio. kr. i 2009 og 1,5 mio. kr. i 2010. Bevillingen skal anvendes til aktiv fore-
byggelse af familie- og kærestevold for børn og unge samt bekæmpelse af den negative sociale
arv.

31. SIND
Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 0,9 mio.

kr. årligt i årene 2008 til 2011. Bevillingen skal anvendes til SINDs Pårørenderådgivnings arbejde
med at rådgive og støtte børnefamilier, hvor en person i familien har en psykisk sygdom. Råd-
givningen består af en børnegruppe, forældregruppe samt en fast åbningstid for rådgivning af
forældre og familier.
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33. Landsforeningen til støtte ved Spædbarnsdød
Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 1,5 mio.

kr. årligt i årene 2008-2011. Bevillingen anvendes til videreførelse af Landsforeningens til Støtte
ved Spædbarnsdøds telefoniske rådgivning og en udvidelse af kapaciteten så flere fagpersoner
kan informeres om spædbarnsdød.

Kontoen er i forbindelse med udmøntningen af satspuljen for 2008 forhøjet med 1,0 mio. kr.
som permanent bevilling fra 2008 og frem.

34. ForældreLANDSforeningen
Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 2,0 mio.

kr. årligt i årene 2008-2011. Bevillingen anvendes til FBU ForældreLANDSforeningens etable-
ring af et støttecenter for forældre med udsatte børn.

35. Familieplejen Danmark
Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008. Til Børnetinget er der

afsat 0,7 mio. kr. i 2008, 0,7 mio. kr. i 2009, 0,5 mio. kr. 2010 og 0,4 mio. kr. i 2011. Midlerne
anvendes til videreførelse og udvidelse af Familieplejen Danmarks Projekt Børnetinget, der støtter
plejebørn. Der skal udarbejdes et materiale, der skal gøre tiden i pleje nemmere for børnene og
samtidigt fungere som et hjælperedskab til familieplejekonsulenter og plejeforældre.

Til projektet Dokumentation og kvalitetssikring af familieplejen er der afsat 2,7 mio. kr. i
2008, 2,3 mio. kr. i 2009, 2,1 mio. kr. årligt i årene 2010 og 2011. Bevillingerne anvendes til
dokumentation og kvalitetssikring af familieplejen som anbringelsesområde med særligt henblik
på at forbedre plejebørns skolegang samt undgå sammenbrud af familieplejeanbringelser.

15.75.51. Udviklingsarbejde vedrørende mål og dokumentation (tekstanm.
111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 5,0 7,8 - - - - -

10. Udviklingsarbejde vedrørende
mål og dokumentation
Udgift ................................................... 5,0 7,8 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 5,0 7,8 - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2013

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 2,5
I alt .................................................................................................................................. 2,5

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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10. Udviklingsarbejde vedrørende mål og dokumentation
Der afsættes midler til at styrke dokumentationsgrundlaget for kommunernes forebyggende

indsats over for kriminelle og andre utilpassede børn og unge og effekten af denne indsats, her-
under med særligt fokus på muligheden for at opstille klare mål for indsatsen.

Dette initiativ er en del af den skærpede indsats mod uacceptabel adfærd blandt børn og unge
i henhold til Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance
om finansloven for 2009 af november 2008. Der afsættes 5,0 mio. kr. i 2009, 5,0 mio. kr. i 2010
og 5,0 mio. kr. i 2011.

De resterende midler på kontoen anvendes til forebyggelsesprojekt på området samt til Bør-
nepakken mv.

15.75.52. Faglige kvalitetsoplysninger (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017

Udgiftsbevilling ........................................... - 5,5 - - - - -

10. Faglige kvalitetsoplysninger
Udgift ................................................... - 5,5 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - 5,5 - - - - -

Videreførselsoversigt: 

 Beholdning
Mio. kr. primo 2013

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 8,5

I alt .................................................................................................................................. 8,5

10. Faglige kvalitetsoplysninger
Kontoen er oprettet på TB11 jf. akt 154 af 15. juni 2011 med 14 mio. kr. fra § 35.11.07.

Pulje til bedre kvalitet i den offentlige sektor. Midlerne er afsat på reservationsbevilling til fi-
nansiering af etablerings- og driftsomkostninger forbundet med, at redskaber til faglige kvali-
tetsoplysninger på ældrebolig- og dagtilbudsområdet stilles it-understøttet til rådighed for kom-
munerne. I forbindelse med projekt Faglige Kvalitetsoplysninger har regeringen i samarbejde med
KL afprøvet en række redskaber til måling af den faglige kvalitet i dagtilbud og i plejebolig. Disse
skal nu stilles til rådighed via en it-understøttelse, og midlerne er afsat til etablering og drift heraf.

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
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15.75.60. Tilskud til organisationer og foreninger mv. på ældre- og pensionsområdet
(tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 1,1 - - - - - -

10. Ældre Sagen
Udgift ................................................... 0,2 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

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

11. Ældremobiliseringen
Udgift ................................................... 0,9 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 0,9 - - - - - -

Videreførselsoversigt: 

 Beholdning
Mio. kr. primo 2013

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 8,1

I alt .................................................................................................................................. 8,1

10. Ældre Sagen
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev afsat 0,5 mio. kr. i 2005 og 1,0 mio. kr.

årligt i 2006-2008 til fortsættelse af Ældresagen og Dansk Flygtningehjælps projekt om frivillige
og ældre etniske minoriteter. Formålet er at videreudvikle aktiviteter, der specielt retter sig mod
de svageste ældre flygtninge og indvandrere. Desuden skal der sikres forankring af initiativerne,
og der skal udvikles netværk, nye aktiviteter og partnerskaber mellem frivillige, private og of-
fentlige.

Til Ældre Sagens projekt "Frivillige med engagement" er der fra § 15.75.30.10. Tilskud
vedrørende ældre overført 1,1 mio. kr. i 2006. Bevillingen blev afsat som led i udmøntningen af
satspuljen for 2004. Projektet omfatter bl.a. tilbud om besøgsvenner, aflastningsordninger for
demente og motionsvenner.

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 0,7 mio.
kr. i 2008, 3,1 mio. kr. i 2009 og 0,5 mio. kr. i 2010 til at udvikle et elektronisk internetbaseret
redskab i form af et site, som giver pårørende viden og værktøjer, så de bedre kan varetage deres
rolle som pårørende.

11. Ældremobiliseringen
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev afsat 1,7 mio. kr. i 2005, 1,8 mio. kr. i

2006 og 1,9 mio. kr. i 2007 til opgradering af eksisterende datastuer og etablering af nye. For-
målet er at sikre, at ældre kan følge med i den teknologiske udvikling. Desuden vil organisationen
indføre et nyt it-system for demente.

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
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I 2005 blev der afsat 0,5 mio. kr. i 2005 til Ældremobiliseringens projekt "Respekt mellem
generationerne". Formålet med projektet er at ændre det negative ældrebillede i medierne, og at
skabe dialog og gensidig forståelse mellem den ældre generation og børn og unge.

Til Ældremobiliseringens projekt Ældres trivsel lokalt er der overført 8,6 mio. kr fra §
15.75.30.10. Tilskud vedrørende ældre. Bevillingen blev afsat som led i udmøntningen af sat-
spuljen for 2003. Til Ældremobiliseringens projekter Op af stolen - ud på gulvet og Frivillig på
arbejde er der fra § 15.75.30.10. Tilskud vedrørende ældre overført 2,1 mio. kr. i 2006. Bevil-
lingen blev afsat som led i udmøntningen af satspuljen for 2004.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 3,6 mio. kr. i 2007, 4,6 mio. kr. i
2008, 4,6 mio. kr. i 2009 og 4,6 mio. kr. i 2010 til projekt "Ældres trivsel lokalt - under den nye
kommunale struktur 2007-2011". Formålet med projektet er at styrke det frivillige arbejde i Æl-
dremobiliseringens Ældre hjælper Ældre-grupper. Midlerne afsættes som led i udmøntningen af
satspuljen for 2007. Projektet er en videreførelse af projekt Ældres trivsel lokalt, hvortil der er
afsat midler som led i udmøntningen af satspuljen for 2003.

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 0,6 mio.
kr. i 2008 og 0,4 mio. kr. i 2009 til at styrke ældres bevidsthed om kostens betydning for såvel
den fysiske som den sociale sundhed samt øge samspillet mellem sundhed, motion og sociale
fællesskaber blandt ældre via uddannelse af ambassadører på området.

15.75.70. Tilskud til organisationer og foreninger mv. på området for socialt udsatte
(tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 11,2 -0,4 3,7 3,7 - - -

14. Fundamentet - krisecenter for
 mænd

Udgift ................................................... 0,9 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 0,9 - - - - - -

15. Landsforeningen Bedre Psykiatri
Udgift ................................................... 0,1 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

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

19. Kirkens Korshær
Udgift ................................................... 3,5 - 3,7 3,7 - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 3,5 - 3,7 3,7 - - -

25. Landsforeningen mod Spisefor-
 styrrelser

Udgift ................................................... 0,6 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 0,6 - - - - - -

28. Hjemløsehuset
Udgift ................................................... 4,5 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
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  investeringstilskud ......................... 4,5 - - - - - -

29. Dansk Arbejder Idrætsforbund
Udgift ................................................... 1,7 -0,4 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 1,7 -0,4 - - - - -

31. Foreningen Inside Out Aarhus
Udgift ................................................... 0,0 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 0,0 - - - - - -

14. Fundamentet - krisecenter for mænd
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 5,5 mio. kr. i 2006, 3,5 mio. kr. i 2007

og 3,5 mio. kr. i 2008 til etablering af et krisecenter for mænd med henblik på at hjælpe mændene
til at komme ud af deres krise på en måde, så der ikke sker en deroute i forlængelse af f.eks. et
brud i parforhold.

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 2,3 mio.
kr. i 2008 og 2,2 mio. kr. i 2009 til etablering af to nye centre, i Århus og Odense, med det formål
at afhjælpe mænds problemer omkring brud, så de kommer videre med deres liv uden tab af ar-
bejde, uden tab af kontakt til børn, uden misbrugsproblemer og med et socialt netværk i behold.
Der udarbejdes en evaluering ultimo 2009.

Bevillingen videreføres på § 15.75.74.36. Fundamentet - krisecenter for mænd.

15. Landsforeningen Bedre Psykiatri
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 3,5 mio. kr. i hvert af årene 2006-

2009 til at styrke pårørendearbejdet, så der sker konkrete og synlige forbedringer for både pårø-
rende til psykisk syge og psykisk syge. Bevillingen videreføres på § 15.75.73.62. Landsforeningen
bedre psykiatri.

19. Kirkens Korshær
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 3,5 mio. kr. i hvert af årene 2006 og

2007 til fortsat driftsstøtte til Natcafeen i Stengade, København.
Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 3,5 mio.

kr. i 2008, 4,0 mio. kr. i hvert af årene 2009 og 2010 og 3,5 mio. kr. i 2011 til fortsat drift af
Natcafeen i Stengade. Af bevillingen er der afsat op til 1,0 mio. kr. til en evaluering af arbejdet,
som skal være færdig i foråret 2011.

Som led i Aftale om Finansloven for 2013 afsættes 3,7 mio. kr. i 2013 og 2014 til Natcafeen,
som er et værested, hvor udenlandske hjemløse udgør en betragtelig del af brugerne.

25. Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 1,8 mio. kr. årligt i 2007-2010. Be-

villingen anvendes til foreningens rådgivning samt tilbud om støttegrupper for mennesker med
spiseforstyrrelser, pårørendegrupper og støtte- og kontaktpersonordningen mv.

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 0,6 mio.
kr. i hvert af årene 2008-2011 herunder til at videreudvikle det nuværende tilbud om anonym
telefonrådgivning med en personlig åben rådgivning. Evaluering og statistik over henvendelser
bliver løbende indsamlet og bearbejdet af rådgivningens koordinator.
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28. Hjemløsehuset
Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 4,0 mio.

kr. i 2008, 4,5 mio. kr. i hvert af årene 2009 og 2010 samt 4,0 mio. kr. i 2011 til fortsat drift af
Hjemløsehuset, så det sikres, at husets forskellige aktiviteter kan fortsætte og udvikles. Af be-
villingen er der afsat op til 1,0 mio. kr. til evaluering af arbejdet, som skal være færdig i foråret
2011.

29. Dansk Arbejder Idrætsforbund
Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 0,9 mio.

kr. i 2008, 1,6 mio. kr. i hvert af årene 2009 og 2010 samt 1,7 mio. kr. i 2011 med det formål
at give sindslidende motionstilbud i nærmiljøet efter udskrivelse fra psykiatriske sygehuse. Der
skal endvidere udbydes et alsidigt udbud af relevante kurser, som skal sikre høj faglighed hos
instruktørerne i idræts- og motionstilbuddene lokalt.

31. Foreningen Inside Out Aarhus
Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 1,4 mio.

kr. i 2008, 1,3 mio. kr. i 2009, 1,1 mio. kr. i 2010 og 0,4 mio. kr. i 2011 til foreningens indsats
over for hjemløse borgere i Århus, Odense og Aalborg. Omdrejningspunktet er salg af Fair Trade
produkter ud fra butikker centralt beliggende i byerne. Der udarbejdes en evalueringsrapport i
2011.

15.75.71. Støtte til bruger- og pårørendeorganisationer på udsatteområdet (tekst-
anm. 111) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 1,0 1,4 - - - - -

10. Støtte til bruger- og pårørende-
organisationer på udsatteområdet
Udgift ................................................... 1,0 1,4 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 1,0 1,4 - - - - -

10. Støtte til bruger- og pårørendeorganisationer på udsatteområdet
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 4,0 mio. kr. årligt i årene 2007-2010.

Midlerne skal anvendes til at etablere en central pulje med det formål at give økonomisk støtte
til etablering og drift af bruger- og pårørendeorganisationer o.lign. målrettet socialt udsatte
grupper, dvs. hjemløse og de vanskeligst stillede sindslidende, alkohol- og stofmisbrugere, pro-
stituerede m.fl.

Puljen udmøntes løbende, alt efter hvilke relevante ansøgninger, der modtages i Social-,
Børne- og Integrationsministeriet, som administrerer puljen. Midlerne kan anvendes til støtte til
både eksisterende og nyetablerede bruger- og pårørendeorganisationer. Der tilstræbes en geogra-
fisk spredning af de støttede organisationer.

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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Organisationerne skal i ansøgningen beskrive de mål for brugerne, som de vil opnå med ak-
tiviteterne. Støtten fordeles efter en konkret vurdering af målgruppe, bæredygtighed og de kon-
krete resultater til fordel for brugerne, som de ansøgende organisationer vil opnå med de tilførte
midler. De enkelte bruger- og pårørendeorganisationer, der får støtte fra puljen, skal årligt ind-
sende statusrapporter om hvilke resultater, der er opnået inden for de mål, som de har fået støtte
til at opfylde. Det kan f.eks. betyde oplysninger om, hvor mange brugere, der henvender sig, om
organisationens aktiviteter, om effekten for brugerne mv.

15.75.72. Det Fælles Ansvar II (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 98,2 -0,1 - - - - -

10. Det Fælles Ansvar II
Udgift ................................................... 98,2 -0,1 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 98,2 -0,1 - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2013

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 8,7
I alt .................................................................................................................................. 8,7

10. Det Fælles Ansvar II
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 151,2 mio. kr. i 2007, 137,5 mio. kr.

i 2008, 136,8 mio. kr. i 2009 og 139,8 mio. kr. i 2010. En del af beløbene hidrører fra omdis-
poneringer, idet der som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 blev omdisponeret i alt 57,3
mio. kr. (opreguleret i 2007-pl) fra eksisterende konti til nærværende konto. Omdisponeringsbe-
løbet blev fordelt med 18,5 mio. kr. i 2007, 18,4 mio. kr. i 2008, 10,2 mio. kr. i 2009 og 10,2
mio. kr. i 2010.

Bevillingen skal anvendes til finansiering af initiativerne i Det Fælles Ansvar II, august 2006.
Det vil sige, at midlerne skal anvendes til økonomisk at støtte projekter om aktivitetstilbud på
væresteder, idéudvikling og afprøvning af nye initiativer, oprettelse af nye partnerskaber, uddan-
nelsesaktiviteter til medarbejdere på virksomheder, der ansætter socialt udsatte mennesker, efter-
uddannelsesforløb for socialt udsatte grupper og for sagsbehandlere, oprettelse af udsatte-teams
i kommunerne og til etablering af satellit-kontorer i socialt belastede områder. Af bevillingen er
afsat 12,5 mio. kr. årligt i hvert af årene 2007-2010 til etablering af døgnåbne væresteder/udvi-
delse af åbningstiderne i væresteder og i alt 13,8 mio. kr. i 2007 til etablering af alternative ple-
jehjemspladser. Herudover er der afsat 35,0 mio. kr. i 2007 på Beskæftigelsesministeriets område
til etablering af virksomhedscentre for mennesker på kanten af arbejdsmarkedet. Endelig er der
på § 15.11.79.20. Det kommunale lov- og cirkulæreprogram afsat i alt 21,5 mio. kr. i perioden

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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2007-2010 til fastsættelse af lokale målsætninger i kommunerne. Det er efterfølgende besluttet
ikke at fremme dette initiativ, fordi der ikke er skabt hjemmel i serviceloven.

Bevillingen er udmøntet dels som ansøgningspuljer, dels som centrale puljer og udbud. Pul-
jerne administreres af Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Der er udarbejdet vejledninger
om udmøntningen af bevillingen. Midlerne kunne søges af bl.a. kommuner, frivillige og private
organisationer og foreninger, private væresteder m.fl. og gerne i et samarbejde mellem kommuner
og frivillige og andre. Ved vurderingen af, hvilke projekter der skulle have økonomisk støtte af
bevillingen, indgik projekternes beskrivelser af bl.a. mål/succeskriterier for hvilke forbedringer,
der sigtes på i forhold til målgruppen, hvordan målene skal nås, og hvordan det dokumenteres,
at de opstillede mål er nået.

Der er afsat i alt 4,5 mio. kr. af bevillingen til etablering af en dokumentations- og effekt-
strategi i forbindelse med udmøntning af initiativer i Det Fælles Ansvar II, hvor fokus både er
på aktivitetssiden og på resultatsiden. Målingen omfatter både hvert enkelt initiativ og den sam-
lede indsats.

Som led Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,
Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om ud-
møntning af satspuljen for 2011 af oktober 2010 etableres en ansøgningspulje på i alt 27,5 mio.
kr. til forankrings- og implementeringsinitiativer for projekter i Det Fælles Ansvar II med bevil-
lingsudløb i løbet af 2011. Ansøgningspuljen skal sikre grundlaget for finansiering af de projekter,
der vurderes at have opnået gode resultater, og som derfor har mulighed for at opnå lokal for-
ankring i kommunerne. Puljen finansieres af en del af det uforbrugte beløb på kontoen og admi-
nistreres af Social-, Børne- og Integrationsministeriet.

15.75.73. Driftsstøtte til brugerorganisationer mv. (tekstanm. 111) (Reservations-
bev.)

Kontoen er oprettet med 11,0 mio. kr. i 2009-2012 som led i udmøntningen af satspuljen for
2009, idet der afsættes en samlet pulje til driftsstøtte til brugerorganisationer, rådgivninger og
særligt specialiserede servicetilbud, der ikke naturligt kan forankres i en eller flere kommuner,
eller som ligger uden for den kommunale forsyningspligt.

| Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges
| eller suppleres| Beskrivelse

| BV 2.2.9| Der er adgang til overførsel mellem § 15.75.73.20., § 15.75.73.30., §
| 15.75.73.40., § 15.75.73.50., § 15.75.73.51., § 15.75.73.52., §
| 15.75.73.53., § 15.75.73.54., § 15.75.74.30., § 15.75.74.50., §
| 15.75.74.60., § 15.75.74.70., § 15.75.74.71., § 15.75.74.72., §
| 15.75.74.73., § 15.75.74.74., § 15.75.74.75. og § 15.75.75.
| 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. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
| ling til § 15.11.01. Departementet.
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Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 55,5 67,9 78,9 101,7 101,7 103,4 103,4

10. Ventilen Danmark
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

11. Baglandet i Århus
Udgift ................................................... 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6

12. Baglandet på Vesterbro
Udgift ................................................... 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7

30. Satspuljeaftalen for 2011, drifts-
støtte til bevillinger der udløber

 i 2010
Udgift ................................................... 4,1 4,1 4,3 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 4,1 4,1 4,3 - - - -

45. Døgnværestedet for udsatte
 grønlændere

Udgift ................................................... - - - 1,0 1,0 1,0 1,0
46. Tilskud til anden virksomhed og

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

46. Det Grønlandske Hus i Aalborg
Udgift ................................................... - - - 0,7 0,7 0,7 0,7
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - - 0,7 0,7 0,7 0,7

47. Det Grønlandske Hus i Aarhus
Udgift ................................................... - - - 1,2 1,2 1,2 1,2
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - - - 0,1 0,1 0,1 0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - - 1,1 1,1 1,1 1,1

48. Det Grønlandske Hus i Odense
Udgift ................................................... - - - 0,4 0,4 0,4 0,4
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - - 0,4 0,4 0,4 0,4

49. Det Grønlandske Hus i Køben-
 havn

Udgift ................................................... - - - 1,1 1,1 1,1 1,1
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - - 1,1 1,1 1,1 1,1

50. Satspuljeaftalen for 2012, drifts-
støtte til bevillinger, der udløber

 i 2011
Udgift ................................................... - 2,7 0,3 0,3 0,3 2,3 2,3
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - 2,7 0,3 0,3 0,3 2,3 2,3

51. Satspuljeaftalen for 2012, drifts-
støtte til bevillinger, der udløber

 i 2012
Udgift ................................................... - - 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og
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  investeringstilskud ......................... - - 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

52. Satspuljeaftalen for 2013, drifts-
støtte til bevillinger der udløber

 i 2012
Udgift ................................................... - - 1,8 1,8 1,8 1,7 1,7
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - 1,7 1,7 1,7 1,6 1,6

53. Satspuljeaftalen for 2013, drifts-
støtte til bevillinger der udløber

 i 2013
Udgift ................................................... - - - 21,8 21,8 21,6 21,6
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - - - 0,6 0,6 0,6 0,6
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - - 21,2 21,2 21,0 21,0

54. Satspuljeaftalen for 2014, drifts-
støtte til projekter, hvis bevilling
udløber i 2013
Udgift ................................................... - - - 0,2 0,2 0,2 0,2
46. Tilskud til anden virksomhed og

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

60. Linien - når sindet gør ondt
Udgift ................................................... 3,3 3,4 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 3,3 3,4 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

61. Landsforeningen af nuværende
og tidligere psykiatribrugere
Udgift ................................................... 3,6 3,7 3,8 3,9 3,9 3,9 3,9
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 3,6 3,7 3,8 3,9 3,9 3,9 3,9

62. Landsforeningen bedre psykiatri
Udgift ................................................... 3,8 3,9 4,0 4,1 4,1 4,1 4,1
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 3,8 3,9 4,0 4,1 4,1 4,1 4,1

63. Reden i København
Udgift ................................................... 6,6 6,7 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 6,6 6,7 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9

64. Reden i Odense
Udgift ................................................... 3,0 3,0 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 3,0 3,0 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1

65. Reden i Århus
Udgift ................................................... 4,5 4,6 4,8 4,9 4,9 4,9 4,9
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 4,5 4,6 4,8 4,9 4,9 4,9 4,9

66. Projekt Udenfor
Udgift ................................................... 5,4 5,6 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 5,4 5,6 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8

67. TV-Glad
Udgift ................................................... 3,3 3,4 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 3,3 3,4 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
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68. Børns Vilkår
Udgift ................................................... 0,2 0,2 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 0,2 0,2 0,2

69. Danske Døves Landsforbund
Udgift ................................................... 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

70. Landsforeningen mod Spisefor-
 styrrelser

Udgift ................................................... 1,8 1,8 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 1,8 1,8 - - - - -

71. Sammenslutningen af Ældreråd i
 Danmark

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

72. Landsforeningen Børns Voksen-
 venner

Udgift ................................................... 4,3 4,5 4,6 4,8 4,8 4,8 4,8
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 4,3 4,5 4,6 4,8 4,8 4,8 4,8

73. SAVN
Udgift ................................................... 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6

74. SAND  De hjemløses landsor-
 ganisation

Udgift ................................................... 3,6 3,7 3,8 3,9 3,9 3,9 3,9
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 3,6 3,7 3,8 3,9 3,9 3,9 3,9

75. Børn, Unge og Sorg
Udgift ................................................... - 5,5 6,0 6,1 6,1 6,1 6,1
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - 5,5 6,0 6,1 6,1 6,1 6,1

76. Foreningen Børn og Unge i
 Voldsramte familier

Udgift ................................................... - 1,5 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 1,5

77. Landsforeningen af Væresteder
Udgift ................................................... - 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6

78. Det Grønlandske Hus i Ålborg
Udgift ................................................... - - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

79. Foreningen Grønlandske Børn
Udgift ................................................... - - 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1

80. Fonden for Socialt Ansvar
Udgift ................................................... - - 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6
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81. Landsforeningen mod Spisefor-
 styrrelser

Udgift ................................................... - - 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

82. PS Landsforening Pårørende til
 spiseforstyrrede

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

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2013

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,6

I alt .................................................................................................................................. 0,6

10. Ventilen Danmark
Ventilens formål er at give stille, ensomme unge en mulighed for at tilegne sig sociale fær-

digheder, styrke selvtilliden og opbygge netværk, således at disse unge på længere sigt bliver i
stand til at takle deres fremtidige problemer.

11. Baglandet i Århus
Baglandet i Århus er et tilbud til tidligere og nuværende børn og unge, der er anbragt uden

for hjemmet.

12. Baglandet på Vesterbro
Baglandet på Vesterbro er et tilbud til tidligere og nuværende børn og unge, der er anbragt

uden for hjemmet.

30. Satspuljeaftalen for 2011, driftsstøtte til bevillinger der udløber i 2010
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 2011 af oktober 2010 med en permanent be-
villing på 4,1 mio. kr. årligt fra 2011 og frem til driftsstøtte til projekter mv., hvis bevilling ud-
løber i 2010.

Satspuljeaftalen for 2011, driftsstøtte til bevillinger, der udløber i 2011 er udmøntet, jf. ud-
møntningsaftalen (Satspulje for 2011) og §§ 15.75.50.11. og 15.75.50.25.

| 45. Døgnværestedet for udsatte grønlændere
| Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 1,0 mio. kr. årligt fra 2014
| og frem i varigt driftstilskud til Døgnværestedet for Udsatte Grønlændere til at permanentgøre
| den udvidede åbningstid i tilbuddet, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti,
| Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014.

| 46. Det Grønlandske Hus i Aalborg
| Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 0,7 mio. kr. årligt fra 2014
| og frem i varigt driftstilskud til Det Grønlandske Hus i Aalborgs tilbud til socialt udsatte grøn-
| lændere i Danmark, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance
| og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014.
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| 47. Det Grønlandske Hus i Aarhus
| Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 1,1 mio. kr. årligt fra 2014
| og frem i varigt driftstilskud til Det Grønlandske Hus i Aarhus' tilbud til socialt udsatte grøn-
| lændere i Danmark. Derudover reserveres der op til 0,1 mio. kr. årligt fra 2014 og frem til at
| dække mulige administrative omkostninger i Social-, Børne- og Integrationsministeriet, jf. Aftale
| mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti
| om udmøntning af satspuljen for 2014.

| 48. Det Grønlandske Hus i Odense
| Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 0,4 mio. kr. årligt fra 2014
| og frem i varigt driftstilskud til Det Grønlandske Hus i Odenses tilbud til socialt udsatte grøn-
| lændere i Danmark, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance
| og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014.

| 49. Det Grønlandske Hus i København
| Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 1,1 mio. kr. årligt fra 2014
| og frem i varigt driftstilskud til Det Grønlandske Hus i Københavns tilbud til socialt udsatte
| grønlændere i Danmark, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance
| og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014.

50. Satspuljeaftalen for 2012, driftsstøtte til bevillinger, der udløber i 2011
Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal

Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011
er kontoen oprettet med en permanent bevilling på 4,7 mio. kr. i 2012 og 8,5 mio. kr. i 2013 og
frem til driftsstøtte til projekter mv., hvis bevilling udløber i 2011. Satspuljeaftalen for 2012,
driftsstøtte til bevillinger, der udløber i 2011 er udmøntet, jf. udmøntningsaftalen (Satspuljen for
2012) og §§ 15.75.73.78-79.

I forbindelse med udmøntning af satspuljen for 2012 flyttes 2,0 mio. kr. årligt i årene 2012-
2015 til Gadejuristen på Justitsministeriets område.

51. Satspuljeaftalen for 2012, driftsstøtte til bevillinger, der udløber i 2012
Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal

Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011
er kontoen oprettet med en permanent bevilling på 4,7 mio. kr. årligt fra 2013 og frem til reserve
til driftsstøtte til projekter mv., hvis bevilling udløber i 2012. Satspuljeaftalen for 2012, drifts-
støtte til bevillinger, der udløber i 2012 er udmøntet, jf. udmøntningsaftalen af 11. april 2012
(Satspuljen for 2012) og §§ 15.75.73.80-82.

52. Satspuljeaftalen for 2013, driftsstøtte til bevillinger der udløber i 2012
Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal

Alliance og Det Konsevative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 af november 2012
er kontoen forhøjet med 1,8 mio. kr. årligt i 2013-2015 og 1,7 mio. kr. årligt i 2016 og frem til
driftsstøtte til projekter mv., hvis bevilling udløber i 2012.

53. Satspuljeaftalen for 2013, driftsstøtte til bevillinger der udløber i 2013
Som led i udmøntningen af Aftale om udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre,

Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen
for 2013 af november 2012 er kontoen forhøjet med 21,6 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 og 21,4
mio. kr. årligt i 2016 og frem til driftsstøtte til projekter mv., hvis bevilling udløber i 2013.
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| 54. Satspuljeaftalen for 2014, driftsstøtte til projekter, hvis bevilling udløber i 2013
| Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 0,2 mio. kr. årligt fra 2014
| og frem til driftsstøtte til projekter, hvis bevilling udløber i 2013, jf. Aftale mellem regeringen,
| Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af
| satspuljen for 2014.

60. Linien - når sindet gør ondt
Linien er en landsdækkende, anonym telefonrådgivning, som står til rådighed for psykisk

syge mennesker, deres pårørende, behandlere og mennesker i krise.

61. Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere
Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere har bl.a. til formål at medvirke

til en bevidstgørelse af den enkeltes ressourcer, så også mennesker med sindslidelser kan bidrage
positivt til samfundet.

62. Landsforeningen bedre psykiatri
Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,

Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om ud-
møntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 er der afsat 3,7 mio. kr. årligt fra 2011 i varigt
driftstilskud til Landsforeningen Bedre Psykiatri. Som led i Aftale mellem den daværende VK-
regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre,
Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2009 af oktober 2008
er Landsforeningen Bedre Psykiatris drift i 2010 finansieret gennem § 15.75.74.20. Reserve til
driftsstøtte og overgangsordning for bevillinger, der udløber i 2009. Til og med 2009 er bevilling
til Landsforeningen Bedre Psykiatri afholdt på § 15.75.70.15. Landsforeningen Bedre Psykiatri.

63. Reden i København
Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,

Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om ud-
møntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 er der afsat 1,4 mio. kr. årligt fra 2011 i varigt
driftstilskud til Reden i København. Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2009 er
Reden i Københavns drift i 2010 finansieret gennem § 15.75.74.20. Reserve til driftsstøtte og
overgangsordning for bevillinger, der udløber i 2009. Fra 2011 er bevillingen på § 15.75.70.10.
Reden København overført til nærværende konto.

64. Reden i Odense
Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,

Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om ud-
møntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 er der afsat 2,7 mio. kr. årligt fra 2011 i varigt
driftstilskud til Reden i Odense. Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2009 er Reden
i Odenses drift i 2010 finansieret gennem § 15.75.74.20. Reserve til driftsstøtte og overgangs-
ordning for bevillinger, der udløber i 2009. Fra 2011 er bevillingen på § 15.75.70.12. Reden
Odense overført til nærværende konto. Se også § 15.75.74.35. Reden Odense.

65. Reden i Århus
Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,

Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om ud-
møntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 er der afsat 2,9 mio. kr. årligt fra 2011 i varigt
driftstilskud til Reden i Århus. Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2009 er Reden
i Århus drift i 2010 finansieret gennem § 15.75.74.20. Reserve til driftsstøtte og overgangsordning
for bevillinger, der udløber i 2009. Fra 2011 er bevillingen på § 15.75.70.11. Reden Århus
overført til nærværende konto.
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66. Projekt Udenfor
Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,

Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om ud-
møntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 er der afsat 5,3 mio. kr. årligt fra 2010 i varigt
driftstilskud til Projekt Udenfor. Til og med 2009 er bevilling til Projekt Udenfor afholdt på §
15.75.70.18. Projekt Udenfor

67. TV-Glad
Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,

Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om ud-
møntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 er der afsat 3,2 mio. kr. årligt fra 2011 i varigt
driftstilskud til TV-Glad. Til og med 2009 er bevilling til TV-Glad afholdt på § 15.64.50.21.
TV-Glad.

68. Børns Vilkår
Som led i udmøntningsaftalen af 23. marts 2010 (Satspuljen for 2010) er der afsat 0,2 mio.

kr. årligt fra 2011 i varigt driftstilskud til Børns Vilkår til drift af Børnetelefonen.

69. Danske Døves Landsforbund
Som led i udmøntningsaftalen af 23. marts 2010 (Satspuljen for 2010) er der afsat 1,1 mio.

kr. årligt fra 2011 i varigt driftstilskud til Danske Døves Landsforbund.

70. Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser
Som led i udmøntningsaftalen af 23. marts 2010 (Satspuljen for 2010) er der afsat 1,8 mio.

kr. i 2011 og 2012 i driftstilskud til Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser.

71. Sammenslutningen af Ældreråd i Danmark
Som led i udmøntningsaftalen af 23. marts 2010 (Satspuljen for 2010) er der afsat 1,0 mio.

kr. årligt fra 2011 i varigt driftstilskud til Sammenslutningen af Ældreråd i Danmark.

72. Landsforeningen Børns Voksenvenner
Som led i udmøntningsaftalen af 23. marts 2010 (Satspuljen for 2010) er der afsat 4,3 mio.

kr. årligt fra 2011 i varigt driftstilskud til Landsforeningen Børns Voksenvenner.

73. SAVN
Som led i udmøntningsaftalen af 23. marts 2010 (Satspuljen for 2010) er der afsat 1,6 mio.

kr. årligt fra 2011 i varigt driftstilskud til SAVN.

74. SAND  De hjemløses landsorganisation
Som led i udmøntningsaftalen af 23. marts 2010 (Satspuljen for 2010) er der afsat 3,6 mio.

kr. årligt fra 2011 i varigt driftstilskud til SAND - De hjemløses landsorganisation.

75. Børn, Unge og Sorg
Som led i udmøntningsaftalen af 22. februar 2011 (Satspuljen for 2010) er der afsat 5,5 mio.

kr. årligt fra 2012 i varigt driftstilskud til Børn, Unge og Sorg. Til og med 2011 er bevilling til
Børn, Unge og Sorg afholdt på § 15.75.50.10. Rådgivningscentret Unge og Sorg.
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76. Foreningen Børn og Unge i Voldsramte familier
Som led i udmøntningsaftalen af 22. februar 2011 (Satspuljen for 2010) er der afsat 1,5 mio.

kr. årligt fra 2012 i varigt driftstilskud til foreningen Børn og Unge i Voldsramte Familier. Til
og med 2011 er bevilling til Børn og Unge i Voldsramte Familier afholdt på § 15.75.50.30. Børn
og Unge i voldsramte Familier.

77. Landsforeningen af Væresteder
Som led i udmøntningsaftalen af 22. februar 2011 (Satspuljen for 2010) er der afsat 1,6 mio.

kr. årligt fra 2012 i varigt driftstilskud til Landsforeningen af Væresteder.

78. Det Grønlandske Hus i Ålborg
Som led i udmøntningsaftalen (Satspuljen for 2012) er der afsat 0,5 mio. kr. årligt fra 2012

i varigt driftstilskud til Det Grønlandske Hus i Ålborg.

79. Foreningen Grønlandske Børn
Som led i udmøntningsaftalen (Satspuljen for 2012) er der afsat 2,2 mio. kr. i 2012 og 6,0

mio. kr. årligt fra 2013 i varigt driftstilskud til Foreningen Grønlandske Børn.

80. Fonden for Socialt Ansvar
Som led i udmøntningsaftalen af 11. april 2012 (Satspuljen for 2012) er der afsat 1,6 mio.

kr. årligt fra 2013 i varigt driftstilskud til Fonden for Socialt Ansvar.

81. Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser
Som led i udmøntningsaftalen af 11. april 2012 (Satspuljen for 2012) er der afsat 1,8 mio.

kr. årligt fra 2013 i varigt driftstilskud til Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser.

82. PS Landsforening Pårørende til spiseforstyrrede
Som led i udmøntningsaftalen af 11. april 2012 (Satspuljen for 2012) er der afsat 1,0 mio.

kr. årligt fra 2013 i varigt driftstilskud til PS Landsforeningen Pårørende til spiseforstyrrede.

15.75.74. Overgangsordning (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)
Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, 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.

| Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges
| eller suppleres| Beskrivelse

| BV 2.2.9| Der er adgang til overførsel mellem § 15.75.73.20., § 15.75.73.30., §
| 15.75.73.40., § 15.75.73.50., § 15.75.73.51., § 15.75.73.52., §
| 15.75.73.53., § 15.75.73.54., § 15.75.74.30., § 15.75.74.50., §
| 15.75.74.60., § 15.75.74.70., § 15.75.74.71., § 15.75.74.72., §
| 15.75.74.73., § 15.75.74.74., § 15.75.74.75. og § 15.75.75.
| BV 2.2.13| Tilskud kan forudbetales.
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Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 64,7 96,4 62,1 38,9 16,9 1,6 -

30. Reserve til overgangsordning for
bevillinger, der udløber i 2010
Udgift ................................................... 14,8 23,7 5,6 - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,2 2,9 0,2 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 14,6 20,8 5,4 - - - -

31. Center for Tegnsprog og Tegn-
 støttet Kommunikation

Udgift ................................................... 1,1 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 1,1 - - - - - -

32. Danske Døves Landsforbund
Udgift ................................................... 2,4 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 2,4 - - - - - -

33. Danske Handicaporganisationer
 (DH)

Udgift ................................................... 0,8 1,8 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 0,8 1,8 - - - - -

34. Mødrehjælpen
Udgift ................................................... 10,0 9,6 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - 0,6 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 10,0 9,0 - - - - -

35. Reden Odense
Udgift ................................................... 2,1 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

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

36. Fundamentet - krisecenter for
 mænd

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

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

37. Socialt Udviklingscenter og
KFUM (Forum for brugerindfly-

 delse)
Udgift ................................................... 2,1 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

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

38. Clean House
Udgift ................................................... 1,4 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 1,4 - - - - - -

| 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. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
| ling til § 15.11.01. Departementet.
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39. PS Landsforening for Pårørende
 til spiseforstyrrede

Udgift ................................................... 1,3 0,7 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 1,3 0,7 - - - - -

50. Satspuljeaftalen for 2011, over-
gangsstøtte til bevillinger der
udløber i 2010
Udgift ................................................... 26,4 21,5 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 26,4 21,5 - - - - -

60. Satspuljeaftalen for 2011, over-
gangsstøtte til bevillinger der
udløber i 2011
Udgift ................................................... 1,2 23,5 4,2 - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - - 0,1 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 1,2 23,5 4,1 - - - -

70. Satspuljeaftalen for 2012, over-
gangsstøtte til bevillinger, der
udløber i 2011
Udgift ................................................... - 12,5 14,0 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - 12,5 14,0 - - - -

71. Satspuljeaftalen for 2012, over-
gangsstøtte til bevillinger, der
udløber i 2012
Udgift ................................................... - 3,1 14,3 1,5 1,5 - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - - 0,4 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - 3,1 13,9 1,5 1,5 - -

72. Satspuljeaftalen for 2013, over-
gangsstøtte til bevillinger der
udløber i 2012
Udgift ................................................... - - 9,5 3,6 - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - - 0,3 0,1 - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - 9,2 3,5 - - -

73. Satspuljeaftalen for 2013, over-
gangsstøtte til bevillinger der
udløber i 2013
Udgift ................................................... - - 14,5 13,9 9,2 - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - - 0,4 0,4 0,3 - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - 14,1 13,5 8,9 - -

74. Satspuljeaftalen for 2014, over-
gangsstøtte til projekter, hvis be-
villing udløber i 2013
Udgift ................................................... - - - 19,9 4,1 - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - - - 0,6 0,1 - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - - 19,3 4,0 - -

75. Satspuljeaftalen for 2014, over-
gangsstøtte til projekter, hvis be-
villing udløber i 2014

 Udgift ................................................... - - - - 2,1 1,6 -
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43. Interne statslige overførsels-
  udgifter .......................................... - - - - 0,1 - -

46. Tilskud til anden virksomhed og
  investeringstilskud ......................... - - - - 2,0 1,6 -

Videreførselsoversigt: 

 Beholdning
Mio. kr. primo 2013

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 10,4

I alt .................................................................................................................................. 10,4

30. Reserve til overgangsordning for bevillinger, der udløber i 2010
Kontoen er oprettet som led i Aftale om udmøntningen af satspuljen for 2010, idet der er afsat

30,4 mio. kr. i 2010 til reserve til overgangsordning for projekter mv., hvis bevilling udløber i
2010. Bevillingen forudsættes anvendt i 2010-2013.

Der er på FL11 overført 6,2 mio. kr. i 2011, 7,7 mio. kr. i 2012 og 5,4 mio. kr. i 2012 fra
§ 15.75.73.20. Reserve til driftsstøtte for bevillinger, der udløber i 2010, som er udmøntet, jf.
udmøntningsaftalen af 23. marts 2010 af satspuljen for 2010.

Reserve til overgangsstøtte for bevillinger, der udløber i 2010, er udmøntet, jf. udmønt-
ningsaftalen af 23. marts 2010 (Satspuljen for 2010). Følgende organisationer har fået over-
gangsstøtte i et eller flere år: Døgnværested for udsatte grønlændere, Landsforeningen Kris, Æl-
dremobiliseringen, AIDA Behandlingscenter for Spiseforstyrrede, Foreningen Grønlandske Børn,
TUBA, PTU, DACAPO og Askovgården - Dialog mod Vold.

31. Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation
Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 1,0 mio. kr. i 2010 og

1,1 mio. kr. i 2011 til Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation. Til og med 2009 er
bevilling til Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation afholdt på § 15.13.51.10.

32. Danske Døves Landsforbund
Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 1,2 mio. kr. i 2010 og

2,4 mio. kr. i 2011 til Danske Døves Landsforbund. Til og med 2009 er bevilling til Danske
Døves Landsforbund afholdt på § 15.64.50.12.

33. Danske Handicaporganisationer (DH)
Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 2,5 mio. kr. i 2010 og

2,0 mio. kr. i 2011 til Danske Handicaporganisationer (tidligere DSI). Til og med 2009 er bevil-
ling til Danske Handicaporganisationer afholdt på § 15.64.50.18. Bevillingen for 2010 og 2011
forudsættes anvendt i 2010-2013.

34. Mødrehjælpen
Kontoen er forhøjet som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010, idet der er afsat

17,3 mio. kr. i 2010, 13,3 mio. kr. i 2011 og 6,4 mio. kr. i 2012. Der er tale om en forlængelse
af bevillingen fra satspuljen for 2006 til Mødrehjælpens projekt for unge, sårbare enlige mødre.
Til og med 2009 er bevilling til Mødrehjælpen afholdt på § 15.75.50.14. Mødrehjælpen. Bevil-
lingen for 2010-2012 forudsættes anvendt i 2010-2013.
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35. Reden Odense
Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 2,1 mio. kr. i 2010 og

2,1 mio. kr. i 2011 til Reden i Odense til videreførsel af botræningstilbud. Den permanente
driftsstøtte til Reden i Odense afholdes på § 15.75.70.12. Reden Odense. og § 15.75.73.64. Reden
i Odense.

36. Fundamentet - krisecenter for mænd
Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 2,3 mio. kr. i 2010 og

1,2 mio. kr. i 2011 til drift af Fundamentet - krisecenter for mænd. Til og med 2009 er bevilling
til Fundamentet - krisecenter for mænd afholdt på § 15.75.70.14.

37. Socialt Udviklingscenter og KFUM (Forum for brugerindflydelse)
Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 2,4 mio. kr. i 2010 og

2,4 mio. kr. i 2011 til Socialt Udviklingscenter og KFUM (Forum for brugerindflydelse). Til og
med 2009 er bevilling til Socialt Udviklingscenter og KFUM (Forum for brugerindflydelse) af-
holdt på § 15.75.70.17.

38. Clean House
Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 1,4 mio. kr. i 2010 og

1,4 mio. kr. i 2011 til Clean House - drift af KRIS Danmark Horsens. Til og med 2009 er be-
villing til Clean House - drift af KRIS Danmark Horsens afholdt på § 15.75.70.20.

39. PS Landsforening for Pårørende til spiseforstyrrede
Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 1,0 mio. kr. i 2010 og

2,0 mio. kr. i 2011 i driftsstøtte til PS Landsforening for Pårørende til spiseforstyrrede. Bevillin-
gen for 2010 og 2011 forudsættes anvendt i 2010-2012.

50. Satspuljeaftalen for 2011, overgangsstøtte til bevillinger der udløber i 2010
Kontoen er oprettet som led i Aftale om udmøntningen af satspuljen for 2011 med 26,5 mio.

kr. i 2011 og 21,4 mio. kr. i 2012 til overgangsstøtte til bevillinger, som udløber i 2010.

60. Satspuljeaftalen for 2011, overgangsstøtte til bevillinger der udløber i 2011
Kontoen er oprettet som led i Aftale om udmøntningen af satspuljen for 2011 med 1,2 mio.

kr. i 2011, 24,2 mio. kr. i 2012 og 3,9 mio. kr. i 2013 til reserve til overgangsstøtte til bevillinger,
som udløber i 2011.

Reserve til overgangsstøtte for bevillinger, der udløber i 2011, er udmøntet, jf. udmønt-
ningsnotat af 22. februar 2011 (Satspuljen for 2011). Følgende organisationer har fået over-
gangsstøtte i et eller flere år: Hjerneskadeforeningen (HovedHuset), Støttecenter mod Incest,
KFUK's sociale arbejde, Danske Døves Landsforbund, The Clean House, Mandecenteret Funda-
mentet København, Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser, Dansk Arbejder Idræt, Kirkens
Korshær, Hovedstadens Røde Kors, Landsorganisationen Kris, Albahus og Christine Centret.
Herudover er der en uudmøntet reserve på 1,5 mio. kr., som udmøntes i forbindelse med sat-
spuljeforhandlingerne i efteråret 2011 om Satspuljen for 2012, jf. udmøntningsaftalen af 22. fe-
bruar 2011.

70. Satspuljeaftalen for 2012, overgangsstøtte til bevillinger, der udløber i 2011
Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal

Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november
2011 er kontoen oprettet med 11,0 mio. kr. i 2012, 14,2 mio. kr. i 2013, 0,5 mio. kr. i 2014 og
0,5 mio. kr. i 2015 til overgangsstøtte til bevillinger, som udløber i 2011.

Endvidere forhøjes kontoen i 2012 med 0,5 mio. kr. fra § 15.77.21.10. Den frivillige inte-
grationsindsats. og 1,0 mio. kr. fra § 15.16.01.10. Reservation til anbringelsesreformen.
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I forbindelse med udmøntning af satspuljen for 2012 flyttes 0,5 mio. kr. årligt i årene 2013-
2015 til Gadejuristen på Justitsministeriets område.

Reserven til overgangsstøtte for bevillinger, der udløber i 2011, er udmøntet, jf. udmønt-
ningsaftalen (Satspuljen for 2012). Følgende organisationer har fået overgangsstøtte i et eller flere
år: Frejacentret, Mødrehjælpen, Landsforeningen af Kvindekrisecentre i Danmark, Dansk Ung-
doms Fællesråd, Dansk Røde Kors, Fonden Socialøkonomi og Børn, Unge og Sorg.

71. Satspuljeaftalen for 2012, overgangsstøtte til bevillinger, der udløber i 2012
Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal

Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november
2011 er kontoen oprettet med 4,1 mio. kr. i 2012, 13,8 mio. kr. i 2013, 1,5 mio. kr. i 2014 og
1,5 mio. kr. i 2015 til overgangsstøtte til bevillinger, som udløber i 2012.

Reserven til overgangsstøtte for bevillinger, der udløber i 2012, er udmøntet, jf. udmønt-
ningsaftale af 11. april 2012 (Satspuljen for 2012). Følgende organisationer har fået overgangs-
støtte i et eller flere år: TUBA Danmark, Landsforeningen Spædbarnsdød, Fundamentet og Fø-
devarebanken.

72. Satspuljeaftalen for 2013, overgangsstøtte til bevillinger der udløber i 2012
Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal

Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 er kontoen for-
højet med 9,5 mio. kr. i 2013 og 3,5 mio. kr. i 2014 til overgangsstøtte til projekter mv., hvis
bevilling udløber i 2012.

73. Satspuljeaftalen for 2013, overgangsstøtte til bevillinger der udløber i 2013
Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal

Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 er kontoen for-
højet med 14,5 mio. kr. i 2013, 13,8 mio. kr. i 2014 og 9,2 mio. kr. i 2015 til overgangsstøtte til
projekter mv., hvis bevilling udløber i 2013.

| 74. Satspuljeaftalen for 2014, overgangsstøtte til projekter, hvis bevilling udløber i 2013
| Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 19,9 mio. kr. i 2014 og 4,1
| mio. kr. i 2015 til overgangsstøtte til projekter, hvis bevilling udløber i 2013, jf. Aftale mellem
| regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om ud-
| møntning af satspuljen for 2014.

| 75. Satspuljeaftalen for 2014, overgangsstøtte til projekter, hvis bevilling udløber i 2014
| Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 2,1 mio. kr. i 2015 og 1,6
| mio. kr. i 2016 til overgangsstøtte til projekter, hvis bevilling udløber i 2014, jf. Aftale mellem
| regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om ud-
| møntning af satspuljen for 2014.

15.75.75. Udviklingsinitiativer (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)
Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, 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.
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Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 40,3 52,9 57,4 23,9 36,9 24,4 22,2

10. Afhjælpe sociale vanskeligheder
Udgift ................................................... 14,5 12,3 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,3 0,2 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 14,2 12,1 - - - - -

20. Et aktivt ældreliv
Udgift ................................................... 4,9 3,3 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,2 0,1 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 4,7 3,1 - - - - -

30. Afhjælpe eller forebygge van-
skeligheder for udsatte grupper
Udgift ................................................... 10,1 8,5 10,9 - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,1 0,3 0,3 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 10,0 8,3 10,6 - - - -

40. Understøttelse af ældres livskva-
 litet

Udgift ................................................... 4,2 4,5 8,0 - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,0 0,1 0,2 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 4,2 4,4 7,8 - - - -

50. Afhjælpe eller forebygge van-
skeligheder for socialt udsatte

 grupper
Udgift ................................................... 4,1 4,9 5,2 6,0 - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,2 - 0,2 0,2 - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 3,8 4,9 5,0 5,8 - - -

| Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges
| eller suppleres| Beskrivelse

| BV 2.2.9| Der er adgang til overførsel mellem § 15.75.73.20., § 15.75.73.30., §
| 15.75.73.40., § 15.75.73.50., § 15.75.73.51., § 15.75.73.52., §
| 15.75.73.53., § 15.75.73.54., § 15.75.74.30., § 15.75.74.50., §
| 15.75.74.60., § 15.75.74.70., § 15.75.74.71., § 15.75.74.72., §
| 15.75.74.73., § 15.75.74.74., § 15.75.74.75. og § 15.75.75.
| BV 2.2.11| Tilskud 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. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
| ling til § 15.11.01. Departementet.
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60. Udvikling af indsatsen mod spi-
 seforstyrrelser

Udgift ................................................... 2,6 2,1 1,6 3,8 - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,1 0,0 - 0,1 - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 2,5 2,0 1,6 3,7 - - -

70. Udvklingsstøtte til projekter,
som forebygger eller reducerer
social udsathed eller medvirker
til en forbedret integration
Udgift ................................................... - 17,2 - 5,4 - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - 2,3 - 0,2 - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - 14,9 - 5,2 - - -

80. Udviklingsstøtte til projekter,
som forebygger eller reducerer
social udsathed eller medvirker
til en forbedret integration.
Udgift ................................................... - - 31,7 - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - - 1,0 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - 30,7 - - - -

90. Udviklingsstøtte til projekter for
mennesker med handicap, sær-
ligt socialt udsatte samt til inte-

 grationsprojekter
Udgift ................................................... - - - 3,5 28,6 20,3 22,2
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - - - 0,1 0,9 0,6 0,7
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - - 3,4 27,7 19,7 21,5

91. Udviklingsstøtte til styrket livs-
kvalitet for mennesker med de-
mens og deres pårørende

 Udgift ................................................... - - - 3,1 5,2 4,1 -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - - - 0,1 0,2 0,1 -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - - 3,0 5,0 4,0 -

92. Udviklingsstøtte til fremme af
mentorer til unge, som er på vej
ud i kriminalitet
Udgift ................................................... - - - 2,1 3,1 - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - - - 0,1 0,1 - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - - 2,0 3,0 - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2013

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 95,8

I alt .................................................................................................................................. 95,8
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10. Afhjælpe sociale vanskeligheder
Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er afsat 25,0

mio. kr. i 2009 og 10,0 mio. kr. årligt i 2010-2012 til udviklingsinitiativer inden for temaet "At
afhjælpe vanskeligheder som mennesker - såvel yngre som ældre - med sociale problemer og/eller
funktionsnedsættelser oplever i Danmark i dag".

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 1,0 mio. kr. i 2010 og
0,5 mio. kr. i 2011 til Viljen i Odense af den reserve, som i forbindelse med udmøntningen af
satspuljeaftalen for 2009 blev afsat til indsats mod spiseforstyrrelse.

20. Et aktivt ældreliv
Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er afsat 5,0 mio.

kr. årligt i 2009-2012 til udviklingsinitiativer inden for temaet "Et aktivt ældreliv".

30. Afhjælpe eller forebygge vanskeligheder for udsatte grupper
Kontoen er oprettet som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010, idet der er afsat

16,3 mio. kr. i 2010, 3,7 mio. kr. i 2011 og 10,0 mio. kr. årligt fra 2012 til 2013 til udviklings-
initiativer inden for temaet "At afhjælpe eller forebygge vanskeligheder for udsatte grupper".

Puljen er udmøntet, jf. udmøntningsaftalen af 23. marts 2010 (Satspuljen for 2010).

40. Understøttelse af ældres livskvalitet
Kontoen er oprettet som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010, idet der er afsat

8,5 mio. kr. i 2010, 0,5 mio. kr. i 2011, 5,5 mio. kr. i 2012 og 7,5 mio. kr. i 2013 til udvik-
lingsinitiativer inden for temaet "Understøttelse af ældres livskvalitet".

Puljen er udmøntet, jf. udmøntningsaftalen af 23. marts 2010 (Satspuljen for 2010).

50. Afhjælpe eller forebygge vanskeligheder for socialt udsatte grupper
Kontoen er oprettet som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011, med 9,0 mio.

kr. i 2011, 5,0 mio. kr. i 2013 og 5,7 mio. kr. i 2014 til udviklingsinitiativer inden for temaet
"Afhjælpe eller forebygge vanskeligheder for socialt udsatte grupper".

Puljen er udmøntet, jf. udmøntningsaftalen af 8. marts 2011 (Satspuljen for 2011).

60. Udvikling af indsatsen mod spiseforstyrrelser
Kontoen er oprettet som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011, med 2,6 mio.

kr. i 2011, 2,1 mio. kr. i 2012, 1,6 mio. kr. i 2013 og 3,7 mio. kr. i 2014 til udviklingsinitiativer
inden for temaet "Udvikling af indsatsen mod spiseforstyrrelser".

Puljen er udmøntet, jf. udmøntningsaftalen af 18. januar 2011 (Satspuljeaftalen for 2011).
Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal

Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntningen af satspuljen for 2013 er kontoen
nedsat med 0,1 mio. kr. i 2014, idet midlerne omprioriteres til udmøntning i satspuljeaftalen for
2013.

70. Udvklingsstøtte til projekter, som forebygger eller reducerer social udsathed eller med-
virker til en forbedret integration

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal
Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november
2011 er kontoen forhøjet med 97,5 mio. kr. i 2012, 5,2 mio. kr. i 2014 og 0,1 mio. kr. i 2015 til
udviklingsinitiativer inden for temaet "Forebygge eller reducere social udsathed eller medvirke
til en forbedret integration".
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80. Udviklingsstøtte til projekter, som forebygger eller reducerer social udsathed eller
medvirker til en forbedret integration.

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal
Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 er kontoen for-
højet med 31,7 mio. kr. i 2013 til udviklingsinitiativer, der har til formål at forebygge eller re-
ducere sociale problemer eller medvirke til en forbedret integration.

| 90. Udviklingsstøtte til projekter for mennesker med handicap, særligt socialt udsatte samt
| til integrationsprojekter
| Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene 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 til udviklingsprojekter, som medvirker
| til at forebygge eller reducere social udsathed og/eller medvirke til at forbedre integrationen samt
| projekter målrettet mennesker med handicap. Midlerne udmøntes i en ansøgningspulje målrettet
| frivillige organisationer og lignende, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti,
| Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014.

| 91. Udviklingsstøtte til styrket livskvalitet for mennesker med demens og deres pårørende
| Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 3,1 mio. kr. i 2014, 5,2 mio.
| kr. i 2015 og 4,1 mio. kr. i 2016 til projekter, som bl.a. medvirker til at skabe bedre forhold for
| demente og deres pårørende. Midlerne udmøntes i en ansøgningspulje målrettet frivillige organi-
| sationer og lignende, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance
| og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014.

| 92. Udviklingsstøtte til fremme af mentorer til unge, som er på vej ud i kriminalitet
| Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 2,1 mio. kr. i 2014 og 3,1
| mio. kr. i 2015 til etablering af mentorordninger for unge på vej ud i kriminalitet. Mentorerne
| skal understøtte de 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 organisa-
| tioner og lignende, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og
| Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014.

15.75.77. National handlingsplan om demens (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud 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 handlingsplanen, aktivi-
teterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den
faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af
bevilling til § 15.11.01. Departementet.



264 § 15.75.77.

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017

Udgiftsbevilling ........................................... 1,9 5,7 4,2 1,0 - - -

10. National handlingsplan om de-
 mens

Udgift ................................................... 1,9 5,7 4,2 1,0 - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,3 0,2 0,1 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 1,6 5,6 4,1 1,0 - - -

Videreførselsoversigt: 

 Beholdning
Mio. kr. primo 2013

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 8,7

I alt .................................................................................................................................. 8,7

10. National handlingsplan om demens
Kontoen er oprettet som følge af Aftale om finansloven for 2011, hvor det blev besluttet at

iværksætte en national handlingsplan for demensindsatsen, der skal bidrage til at udvikle og styrke
demensindsatsen i kommuner og regioner.

Det blev besluttet at afsætte 20,0 mio. kr. i 2011-2014 til handlingsplanen om demens, hvoraf
de 19,0 mio. kr. afsættes på det daværende Socialministeriums område, mens de 1,0 mio. kr. af-
sættes på det daværende Indenrigs- og Sundhedsministeriums område. Desuden tilføres det da-
værende Socialministerium 2,2 mio. kr. fra bortfald af overskydende midler fra det daværende
Indenrigs- og Sundhedsministeriums område.

På Social-, Børne- og Integrationsministeriets område afsættes således samlet set 21,2 mio.
kr. fordelt med 11,2 mio. kr. i 2011, 5,0 mio. kr. i 2012, 4,0 mio. kr. i 2013 og 1,0 mio. kr. i 2014
til en styrket indsats for personer med demens.

15.75.78. Tilskud til frivillige organisationers uddeling af julehjælp (tekstanm.
111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges
| eller suppleres| Beskrivelse

| BV 2.2.11| Tilskud 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. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
| ling til § 15.11.01. Departementet.
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Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 2,8 4,5 6,6 4,0 - - -

10. Støtte til landsdækkende, frivilli-
 ge organisationer

Udgift ................................................... 2,8 4,5 6,6 4,0 - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - 0,2 0,2 0,1 - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 2,8 4,3 6,4 3,9 - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2013

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 2,5

I alt .................................................................................................................................. 2,5

10. Støtte til landsdækkende, frivillige organisationer
På kontoen afsættes 3,0 mio. kr. i 2010 til frivillige, landsdækkende organisationers arbejde

med direkte julehjælp som følge af akt. 36 af 9. december 2010. Landsdækkende organisationer
på området omfatter: ASF-Dansk Folkehjælp, Børnenes Kontor, Dansk Røde Kors, Frelsens Hær,
Kirkens Korshær, Mødrehjælpen og Samvirkende Meninghedsplejer.

Tilskuddet udmøntes på baggrund af en fordelingsnøgle baseret på omfanget af den julehjælp,
som de pågældende organisationer ydede i forbindelsen med julen 2009.

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal
Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011
er kontoen forhøjet med 6,5 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 til støtte til landsdækkende frivillige
organisationers arbejde med julehjælp. Der reserveres 4,0 mio. kr. årligt til tilskud til landsdæk-
kende frivillige organisationers arbejde med direkte julehjælp og 2,5 mio. kr. til organisationernes
opfølgende sociale indsats over for modtagere af julehjælp.

| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 4,0 mio. kr. i 2014 til lands-
| dækkende organisationers uddeling af julehjælp. De landsdækkende organisationer på området
| omfatter: Frelsens Hær, Dansk Folkehjælp, Landsforeningen af Børnenes Kontorer, Mødrehjæl-
| pen, Kirkens Korshær, Samvirkende Menighedsplejer, Dansk Røde Kors og Foreningen til støtte
| for mødre og børn. Midlerne udmøntes på baggrund af en fordelingsnøgle baseret på omfanget
| af den julehjælp, som den pågældende organisation ydede i 2013, jf. Aftale mellem regeringen,
| Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af
| satspuljen for 2014.

15.75.79. Tilskud til frivillige organisationers sociale indsatser (Reservationsbev.)

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: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 18,3 1,2 - - - - -

10. Tilskud til frivillige organisatio-
ners sociale indsatser
Udgift ................................................... 18,3 1,2 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 18,3 1,2 - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2013

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,4
I alt .................................................................................................................................. 0,4

10. Tilskud til frivillige organisationers sociale indsatser
Kontoen er oprettet med 13,2 mio. kr. i 2011 som følge af akt. nr. 78 af 3. februar 2011. Som

følge af hhv. akt. 91 af 23. marts 2011 og akt. nr. 123 af 19. maj 2011 er efterfølgende overført
6,2 mio. kr. og 0,5 mio. kr. fra § 35.11.20. Pulje til sociale indsatser mv. til underkontoen.
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15.76. Indsats vedr. integration på arbejdsmarkedet

15.76.24. Rollemodeller og frivillig integrationsindsats (tekstanm. 8 og 116) (Reser-
vationsbev.)

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,
Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne om udmøntning af sat-
spuljen for 2005 af november 2004 er der afsat 6,4 mio. kr. i 2005 og 2,0 mio. kr. i hvert af årene
2006-2008 til rollemodeller og frivillig integrationsindsats. Der etableres et korps af rollemodel-
ler, overvejende kvindelige, der aktivt skal medvirke til integration af udsatte og dårligt integre-
rede udlændinge. Herudover skal der ske en øget indsats for, at flere flygtninge og indvandrere
deltager i det lokale fritids- og foreningsliv.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... - 0,2 - - - - -

10. Rollemodeller og frivillig inte-
 grationsindsats

Udgift ................................................... - 0,2 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

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

10. Rollemodeller og frivillig integrationsindsats
Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,

Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne om udmøntning af sat-
spuljen for 2005 af november 2004 er der afsat 6,4 mio. kr. i 2005 og 2,0 mio. kr. i hvert af årene
2006-2008 til rollemodeller og frivillig integrationsindsats.

Der etableres et korps af rollemodeller, overvejende kvindelige, der aktivt skal medvirke til
integration af udsatte og dårligt integrerede udlændinge. Fælles for rollemodellerne er, at de be-
hersker det danske sprog og har en solid forståelse af det danske demokrati. Rollemodellerne skal
hjælpe flygtninge og indvandrere med at overvinde de store udfordringer, som er forbundet med
at blive integreret i det danske samfund.

Der tilknyttes et antal konsulenter, der som hovedopgave skal sikre den daglige koordination
af rollemodellernes indsats, foretage erfaringsopsamling samt yde løbende rådgivning og formidle
ny viden til rollemodeller og kommuner.

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. Der kan ydes støtte til utraditionelle aktiviteter gennemført af det frivillige

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9 Projekterne vil blive gennemført direkte af Social-, Børne- og Integra-
tionsministeriet. I den forbindelse kan der overføres midler til § 15.11.01.
Departementet.

BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5 Der kan i forbindelse med overførsel til § 15.11.01. Departementet

overføres driftsmidler til lønsum.
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forenings- og idrætsliv, de etniske minoriteters egne foreninger samt frivillig lokal arbejdskraft
med henblik på at styrke flygtninge og indvandreres deltagelse i det lokale fritids- og foreningsliv.
Der kan blandt andet ydes støtte til tværkulturelt alment oplysende arbejde, afholdelse af tvær-
kulturelle sportsarrangementer, sommerlejre, lektiehjælpsordninger mv.

15.76.26. Særlig indsats for børn og unge (tekstanm. 8, 9, 116) (Reservationsbev.)
Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,

Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntning af satspuljen for 2006 af no-
vember 2005 er der afsat 20,4 mio. kr. i 2006, 17,9 mio. kr. i 2007, 18,8 mio. kr. i 2008 og 12,7
mio. kr. i 2009 til særlig indsats for børn og unge. Indsatsen skal styrke integrationen, herunder
tilknytningen til uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet for børn og unge med anden etnisk
baggrund end dansk. Der er blandt andet afsat midler til videreførelse og videreudvikling af
kampagnen Brug for Alle Unge og særlige integrationsinitiativer i forhold til højskolerne.

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,
Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntning af satspuljen for 2007 af no-
vember 2006 er der afsat 5,0 mio. kr. i 2007 og 2008, 7,0 mio. kr. i 2009 samt 8,0 mio. kr. 2010
til videreførelse af kampagnen Brug for alle 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 14,0 mio. kr. i hvert af årene 2008-2011 til gennemførelse af en
række initiativer, der skal styrke inddragelsen af nydanske forældre i grundskolen.

Endvidere er der 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 afsat 10,0 mio. kr. i hvert af årene 2008-2011 til en udvidet
indsats for at mindske frafaldet blandt elever med anden etnisk baggrund end dansk på er-
hvervsuddannelserne.

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,
Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om ud-
møntning af satspuljen for 2009 af oktober 2008 er der afsat 12,0 mio. kr. i 2009, 8,5 mio. kr. i
2010 og 12,5 mio. kr. i hvert af årene 2011-2012 til etablering af lokale partnerskaber og andre
initiativer der skal modvirke marginalisering blandt nydanske børn og unge og bidrage til inklu-
sion og deltagelse for alle.

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,
Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om ud-
møntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 er der afsat 8,0 mio. kr. i hvert af årene 2010-
2013 til en udvidet tidlig indsats over for nydanske børn. Der er endvidere afsat 2,0 mio. kr. i
2011 til kampagnen Brug For Alle Unge. Endelig er der afsat 3,0 mio. kr. i hvert af årene
2010-2013 til alternative skoleforløb for nydanske børn og unge.

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,
Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om ud-
møntning af satspuljen for 2011 af oktober 2010 er der afsat 4,0 mio. kr. i 2011 og 6,0 mio. kr.
i hvert af årene 2012-2014 til videreførelse af rådgivningsenheden Brug for alle unge. Endvidere
er der afsat 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2011-2014 til at forøge Efterskoleforeningens stipendie-
ordning.
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Særlige bevillingsbestemmelser:

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 25,3 32,7 8,5 - - - -

10. Særlig indsats for børn og unge
Udgift ................................................... 3,0 13,3 8,5 - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,7 - 0,1 - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,2 - 0,3 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 2,1 13,3 8,1 - - - -

12. Styrkelse af forældreinddragel-
sen blandt nydanske forældre
Udgift ................................................... 16,7 2,1 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 1,7 - - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,4 - - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 0,0 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 14,6 2,1 - - - - -

50. Lokale partnerskaber
Udgift ................................................... 5,7 17,4 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,8 - - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,4 0,3 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 4,5 17,1 - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2013

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 4,1

I alt .................................................................................................................................. 4,1

Regel der fraviges
Eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9 En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Social- og Inte-
grationsministeriet. I den forbindelse kan der overføres midler til §
15.11.01. Departementet.

BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5 Der kan i forbindelse med overførsel til § 15.11.01. Departementet over-

føres driftsmidler til lønsum.
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 faktiske ud-
gift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til §
15.11.01. Departementet.
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10. Særlig indsats for børn og unge
Bevillingen er på Forslag til Finanslov for finansåret 2013 overført til § 15. Social og Inte-

grationsministeriet fra § 20. Ministeriet for Børn og Unge.
Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,

Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntning af satspuljen for 2006 af no-
vember 2005 er der afsat 16,4 mio. kr. i 2006, 10,0 mio. kr. i hvert af årene 2007-2008 og 5,0
mio. kr. i 2009 til særlig indsats for børn og unge. Af bevillingen er der afsat 1,0 mio. kr. i 2007
til ekstern evaluering.

Der kan ydes støtte til aktiviteter til blandt andet at fremme forældresamarbejde og foræl-
dreansvar med henblik på aktiv deltagelse i samfundslivet, blandt andet ved øget involvering i
børnenes daginstitutions-, skole- og fritidsliv, efteruddannelse af ungdoms- og uddannelsesvejle-
dere, forsøg med udvidet kontaktlærerordning for indvandrere, samt udvikling af nye metoder
med henblik på at sikre, at dagtilbuddene kan fungere som ramme for børn og forældre med anden
etnisk baggrund end dansk.

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,
Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om ud-
møntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 er der afsat 8,0 mio. kr. i hvert af årene 2010-
2013 til en udvidet tidlig indsats over for nydanske børn. Indsatsen har til formål at styrke for-
ældrerollen hos udsatte nydanske familier gennem en målrettet sundhedsplejeindsats og sikre to-
sprogede småbørns danskkundskaber ved øget forældreinddragelse i daginstitutionerne. I den
tidlige indsats kan bl.a. indgå udvikling af det tværfaglige samarbejde i kommunen om tilbuddene
til de nydanske småbørnsfamilier og af sundhedsplejerskernes rolle i forhold til visitation af ud-
satte nydanske familier. Som led i indsatsen iværksættes endvidere en styrket dagtilbudsindsats
over for nydanske småbørnsfamilier. Indsatsen kan bl.a. indeholde initiativer, der sikrer, at flere
tosprogede småbørn kommer i vuggestue og børnehave, samt udvikling af nye metoder, efterud-
dannelse og videndeling om inddragelse af nydanske forældre i barnets sproglige og sociale ud-
vikling.

Bevillingen kan udmøntes gennem ansøgningspuljer.

12. Styrkelse af forældreinddragelsen blandt nydanske forældre
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 14,0 mio. kr. i hvert af årene 2008-2011 til gennemførelse af en
række initiativer, der skal styrke inddragelsen af nydanske forældre i grundskolen. Af bevillingen
er der afsat 0,5 mio. kr. i 2008 til ekstern evaluering.

Undersøgelser dokumenterer, at forældrene spiller en helt central rolle for tosprogede elevers
udvikling og læringsproces. Erfaringer viser, at skolerne står over for store udfordringer i forhold
til at inddrage nydanske forældre i tilstrækkelig grad i deres børns skolegang.

Puljen kan blandt andet yde støtte til etablering af skole-hjemvejledere, der kan styrke det
opsøgende arbejde og øge fremmødet til diverse forældrearrangementer blandt nydanske forældre,
samt tilbyde aktiviteter, hvor der arbejdes med forældrenes aktive opbakning til børnenes skole-
gang og udvikling af barnets faglige kompetencer.

Puljen udmøntes i samarbejde mellem Social- og Integrationsministeriet og Ministeriet for
Børn og Undervisning.

50. Lokale partnerskaber
På kontoen afholdes udgifter til etablering af lokale partnerskaber og andre initiativer, der

skal modvirke marginalisering blandt nydanske børn og unge.
Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,

Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om ud-
møntning af satspuljen for 2009 af oktober 2008 er der afsat 12,0 mio. kr. i 2009, 8,5 mio. kr. i
2010 og 12,5 mio. kr. i hvert af årene 2011-2012 til etablering af lokale partnerskaber og andre
initiativer der skal modvirke marginalisering blandt nydanske børn og unge og bidrage til inklu-
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sion og deltagelse for alle. Af bevillingen afsættes 1,0 mio. kr. i 2009 til evaluering og formidling
af indsatsen vedrørende lokale partnerskabsaftaler.

Med henblik på at skabe større sammenhæng i den lokale indsats og fokus på indsatsens re-
sultater vil Social- og Integrationsministeriet indgå partnerskabsaftaler med de kommuner, der
har eller kan forventes at få særlige udfordringer omkring marginaliserede nydanske børn og
unge. Social- og Integrationsministeriet yder tilskud til de kommuner, som ministeriet har indgået
en partnerskabsaftale med.

Partnerskabsaftalen skal indeholde resultatmål for indsatsen for marginaliserede nydanske
børn og unge. Partnerskabsaftalen skal ligeledes beskrive metoder til måling af, om resultatmålene
er nået. De opnåede resultater fremlægges og bedømmes én gang årligt, og partnerskabsaftalen
kan eventuelt genforhandles, hvis forudsætningerne ændrer sig. Desuden skal partnerskabsaftalen
indeholde en handlingsplan, der beskriver den lokale indsats for, at resultatmålene nås.

Som led i partnerskabsaftalerne vil der kunne gives støtte til etablering og videreudvikling
af brede lokale samarbejder, der bl.a. kan indeholde elementer vedrørende styrkelse af demokrati
og den lokale sammenhængskraft samt til en opkvalificering af fagpersoner og foreningsaktive,
der er i kontakt med de marginaliserede børn og unge.

Der sikres samordning mellem partnerskabsaftalerne og relaterede initiativer i ministeriet.
Der nedsættes en følgegruppe til at sikre dette, og der sker en samlet afrapportering.
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15.77. Øvrige integrationsinitiativer mv.

15.77.01. Tilskud vedrørende indvandrere og flygtninge (tekstanm. 8, 9 og
116) (Reservationsbev.)

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,
Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntning af satspuljen for 2006 af no-
vember 2005 er der afsat 0,4 mio. kr. i 2006 og 0,9 mio. kr. i hvert af årene 2007-2009 til vide-
reførelse og udbyggelse af Kirkernes Integrationstjenestes (KIT) frikirkelige integrationsarbejde.

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,
Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntning af satspuljen for 2007 af no-
vember 2006 er der afsat 4,0 mio. kr. i år 2007 og 2,0 mio. kr. i år 2008 til støtte af projekter til
fremme af øget dialog og forståelse på tværs af forskellige etniske og religiøse grupper. Endvidere
er der som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folke-
parti, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntning af satspuljen for 2007 af
november 2006 afsat 3,0 mio. kr. i 2007 og 2008 og 2,0 mio. kr. i 2009 og 2010 til at fremme
ligebehandling og mangfoldighed samt bekæmpelse af racisme. Endelig er der som led i Aftale
om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2007 afsat 4,0 mio. kr. årligt i perioden 2007-2010
med det formål at tilbyde traumatiserede flygtninge og deres familier en helhedsorienteret indsats.

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 2,5 mio. kr. i hvert af årene 2008-2009 og 3,0 mio. kr. i hvert
af årene 2010-2011 til LOKKs særlige indsats, rådgivning mv. vedrørende æresrelateret vold og
svære generationskonflikter i familier med etnisk minoritetsbaggrund.

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 2,0 mio. kr. i 2008 til C:NTACTs arbejde med integration, ud-
dannelse, kultur, børn/unge og marginaliserede unge med udgangspunkt i teater og kunstnerisk
arbejde. Endvidere er der som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2008 afsat 2,0 mio.
kr. årligt i perioden 2008-2011 til at styrke sociale og sproglige kompetencer, forældreansvar mv.
blandt de mest ressourcesvage grupper af nydanskere og til at styrke udviklingen af organisa-
tionskompetencer blandt nydanskere.

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,
Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om ud-
møntning af satspuljen for 2009 af oktober 2008 er der afsat 15,1 mio. kr. i 2009 og 14,6 mio.
kr. i hvert af årene 2010-2012 til en række initiativer. Der er afsat midler til botilbud til kvinder
der udsættes for æresrelateret vold, herunder tvangsægteskab (RED), og unge piger der på grund
af æresrelaterede konflikter eller generationskonflikter ikke kan bo hjemme (Bostedet Kastanie-
huset). Der er ligeledes afsat midler til en indsats for traumatiserede flygtninge og indvandrere,
samt til oprettelse af en støtte- og rådgivningsfunktion for au pairs.

I forbindelse med Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk
Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokra-
terne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 er det aftalt at iværksætte en styrket
indsats over for borgere uden for arbejdsmarkedet, der forsørges af deres ægtefælle mv. Der er
på den baggrund afsat en bevilling på 2,1 mio. kr. årligt til understøttelse af den målrettede, op-
søgende indsats over for de familieforsørgede, som kommunerne opfordres til at yde i forlængelse
af den foreslåede ændring af integrationsloven og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvorved
kommunerne forpligtes til at tilbyde familieforsørgede aktive tilbud.

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,
Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om ud-
møntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 20 er der afsat 5,0 mio. kr. i hvert af årene
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2010-2013 til demokratisk medborgerskab og ligebehandling. Der er endvidere afsat 0,5 mio. kr.
i hvert af årene 2010-2013 til hjælp til marginaliserede udlændinge.

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,
Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om ud-
møntning af satspuljen for 2011 af oktober 2010 er der afsat 1,0 mio. kr. i hvert af årene 2011-
2014 til Kirkernes Integrationstjeneste til en social indsats for au pairs. Endvidere er der afsat
7,0 mio. kr. i hvert af årene 2011-2013 og 9,0 mio. kr. i 2014 til en pulje, der skal fremme aktivt
medborgerskab for udsatte unge nydanskere.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 30,2 52,4 32,5 27,0 17,5 3,1 3,1

20. National strategi mod tvangsæg-
teskaber og lignende undertryk-

 kelse
Udgift ................................................... - 7,0 7,2 5,3 5,1 - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - 0,2 0,2 0,2 0,2 - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - 6,8 7,0 5,1 4,9 - -

31. Dialog, medborgerskab og etnisk
 ligebehandling

Udgift ................................................... - 5,0 5,1 5,2 5,2 - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - 0,2 0,2 0,2 0,2 - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - 4,9 4,9 5,0 5,0 - -

32. Indsats i forhold til traumatisere-
 de flygtningefamilier

Udgift ................................................... - 4,0 4,1 4,2 4,1 - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - 0,1 0,1 0,1 0,1 - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - 3,9 4,0 4,1 4,0 - -

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9
En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Social-, Børne-
og Integrationsministeriet. I den forbindelse kan der overføres midler til
§ 15.11.01. Departementet.

BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5 Der kan i forbindelse med overførsel til § 15.11.01. Departementet

overføres driftsmidler til lønsum.
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 faktiske
udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til
§ 15.11.01. Departementet.
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35. Demokratisk medborgerskab og
 ligebehandling

Udgift ................................................... 1,1 1,6 5,3 - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - 0,1 - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,2 0,2 0,2 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 0,9 1,4 5,0 - - - -

36. Aktivt medborgerskab
Udgift ................................................... 4,6 7,2 7,3 9,3 - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - 0,1 0,1 - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - 0,2 0,2 0,3 - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 4,6 6,9 7,0 8,9 - - -

40. Øget oplysning om integration
 på udlændingeområdet

Udgift ................................................... 4,6 9,8 3,0 3,0 3,1 3,1 3,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 4,6 9,7 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2

55. Fremme af ligebehandling be-
kæmpelse af diskrimination
Udgift ................................................... 1,3 0,0 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 1,3 0,0 - - - - -

70. Styrkelse af indsatsen mod fami-
lierelateret vold, tvangsægteska-
ber mv. blandt etniske minorite-

 ter
Udgift ................................................... 10,8 10,4 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 2,0 - - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,1 0,2 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 8,7 10,1 - - - - -

75. Indsats i forhold til personer der
har været udsat for tortur eller

 krigsoplevelser
Udgift ................................................... 7,3 7,0 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,2 0,2 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 7,1 6,8 - - - - -

80. Tilskud til særlige integrations-
 fremmende initiativer

Udgift ................................................... 0,5 0,5 0,5 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 0,5 0,5 0,5 - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2013

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 15,3
I alt .................................................................................................................................. 15,3
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20. National strategi mod tvangsægteskaber og lignende undertrykkelse
Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal

Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011
er kontoen forhøjet med 7,0 mio. kr. i 2012 og 2013 og 5,0 i 2014 og 2015 til en samlet strategi
mod æresrelaterede konflikter. Strategiens initiativer skal forebygge æresrelaterede konflikter,
hjælpe ofrene og opkvalificere de fagfolk, der har kontakten til de unge.

31. Dialog, medborgerskab og etnisk ligebehandling
Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal

Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af november
2011 er kontoen forhøjet med 5,0 mio. kr. i hvert af årene 2012-2015 til initiativer, der har til
formål at fremme medborgerskab og etnisk ligebehandling og bekæmpe diskrimination.

32. Indsats i forhold til traumatiserede flygtningefamilier
Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal

Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011
er kontoen forhøjet med 4,0 mio. kr. i hvert af årene 2012-2015 til en indsats i forhold til trau-
matiserede flygtningefamilier, herunder til en kortlægning af den eksisterende indsats og pilot-
projekter i udvalgte kommuner.

35. Demokratisk medborgerskab og ligebehandling
På kontoen kan der afholdes udgifter til initiativer, der skal fremme demokratisk medbor-

gerskab og ligebehandling.
Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,

Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om ud-
møntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 er der afsat 5,0 mio. kr. i hvert af årene 2010-
2013 vedrørende demokratisk medborgerskab og fremme af ligebehandling. Initiativerne vedrø-
rende demokratisk medborgerskab tager udgangspunkt i forslagene fra regeringens tværministe-
rielle arbejdsgruppe for bedre integration og kan f.eks. omfatte dannelse af lokale foreningsse-
kretariater, folkeoplysning og medborgerskab på arbejdspladsen samt øget lokal sammenhængs-
kraft gennem demokratiambassadører. Initiativerne til fremme af ligebehandling skal bl.a. omfatte
en oplysningskampagne om rettigheder og muligheder for ofre for diskrimination og en indsats
mod diskrimination i nattelivet, jf. regeringens handlingsplan om ligebehandling og respekt for
den enkelte uanset race eller etnisk oprindelse.

36. Aktivt medborgerskab
På kontoen kan der afholdes udgifter til initiativer, der skal fremme aktivt medborgerskab for

udsatte unge nydanskere.
Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,

Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om ud-
møntning af satspuljen for 2011 af oktober 2010 er der afsat 7,0 mio. kr. i hvert af årene 2011-
2013 og 9,0 mio. kr. i 2014 til en pulje, der skal fremme aktivt medborgerskab for udsatte unge
nydanskere.

Puljens formål er at afprøve nye metoder til organisering af idræts- og fritidsaktiviteter, der
kan styrke udsatte unge nydanskeres medborgerskab. Initiativer der igangsættes under puljen
gennemføres i størst muligt omfang i samarbejde med eksisterende foreninger og organisationer.

Som led i satspuljeforhandlingerne blev det aftalt, at bl.a. Your Gam3 skal ydes tilskud under
denne bevilling.

Bevillingen udmøntes gennem en ansøgningspulje.
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40. Øget oplysning om integration på udlændingeområdet
På kontoen afholdes udgifter til støtte for arbejdet med oplysningsaktiviteter, sociale og kul-

turelle aktiviteter mv., som kan fremme integrationen af nye borgere og etniske minoriteter i det
danske samfund. Bevillingen forudsættes bl.a. anvendt til informations- og undervisningsinitiati-
ver, der kan styrke kendskabet til samfundets grundlæggende værdier, blandt andet demokrati,
personlig frihed, tros- og ytringsfrihed, forældreansvar, kønsligestilling og pligter og rettigheder
for alle uanset køn, hudfarve, etnisk baggrund og overbevisning i forbindelse med arbejde, sam-
fundsforhold og hverdagsnormer. Det overordnede formål er at styrke det aktive og ligeværdige
medborgerskab for nye borgere og etniske minoriteter i Danmark.

Bevillingen anvendes bl.a. til projekter, som gennemføres direkte af departementet.

55. Fremme af ligebehandling bekæmpelse af diskrimination
Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,

Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntning af satspuljen for 2007 af no-
vember 2006 er der afsat 3,0 mio. kr. i 2007 og 2008 og 2,0 mio. kr. i 2009 og 2010 til at fremme
ligebehandling og mangfoldighed samt bekæmpelse af racisme. Af bevillingen er der afsat 0,3
mio. kr. i 2007 til evaluering af ordningen.

Med henblik på at styrke indsatsen for etnisk ligebehandling udgav VK-regeringen i juli
2010 Handlingsplan om etnisk ligebehandling og respekt for den enkelte. De resterende midler
forventes i 2011 og 2012 anvendt til initiativer som led i udmøntningen af handlingsplanen.

70. Styrkelse af indsatsen mod familierelateret vold, tvangsægteskaber mv. blandt etniske
minoriteter

På kontoen afholdes udgifter til indsatsen mod familie- og æresrelateret vold, herunder
tvangsægteskaber og lignende blandt etniske minoriteter.

Formålet er dels at sikre den økonomiske støtte til allerede eksisterende rådgivnings- og op-
lysningsarbejde, dels at give støtte til oprettelsen af kriserådgivningsinstanser i de større pro-
vinsbyer samt til yderligere oplysningsarbejde og vidensindsamling mv. vedrørende familierela-
teret vold og tvangsægteskaber blandt etniske minoriteter.

Rådgivningsarbejdet vil formentlig skulle organiseres inden for rammerne af selvejende in-
stitutioner, private organisationer o.lign. Rådgivningen skal fungere som et supplement til de
eksisterende krisecentre og andre tilbud, idet der i rådgivningsarbejdet skal være særlig ekspertise
vedrørende problemstillinger, som er karakteristiske blandt etniske minoriteter.

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 2,5 mio. kr. hvert af årene 2008-2009 og 3,0 mio. kr. i hvert af
årene 2010-2011 til LOKKs særlige indsats, rådgivning mv. vedrørende æresrelateret vold og
svære generationskonflikter i familier med etnisk minoritetsbaggrund.

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,
Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om ud-
møntning af satspuljen for 2009 af oktober 2008 er der afsat 6,5 mio. kr. i 2009 og 6,0 mio. kr.
i hvert af årene 2010-2012 til videreførelse og videreudvikling af et botilbud til kvinder med et-
nisk minoritetsbaggrund, der udsættes for æresrelateret vold, herunder tvangsægteskab. Af bevil-
lingen er der afsat 0,8 mio. kr. til evaluering.

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,
Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om ud-
møntning af satspuljen for 2009 af oktober 2008 er der endvidere afsat 1,5 mio. kr. i hvert af
årene 2009-2012 til en underskudsgaranti til Bostedet Kastaniehuset, som er et behandlings- og
botilbud for piger og unge kvinder der på grund af æresrelaterede konflikter eller generations-
konflikter ikke kan bo hjemme. Botilbuddet finansieres ved kommunal betaling af pladser. Be-
villingen anvendes som underskudsgaranti, således at personale ikke afskediges med udgangs-
punkt i svingende belægning. Det aftales med Bostedet Kastaniehuset, at der gennemføres en
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evaluering af bostedet primo 2010. Kastaniehuset lukkede med udgangen af 2009, og der frigøres
i den forbindelse 5,5 mio. kr. over årene 2010-2012.

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,
Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om ud-
møntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 er der afsat 1,3 mio. kr. af de frigjorte midler
til tre projekter vedrørende seksuelle tabu og psykosocialt arbejde med unge med etnisk minori-
tetsbaggrund i svære generationskonflikter.

Efter aftale med satspuljepartierne anvendes de resterende frigjorte midler over årene bl.a. til
fortsættelse af et Dialogkorps af unge mænd og unge kvinder vedrørende tvangsægteskaber og
lignende undertrykkelse samt til gennemførelse af en kampagne mod tvangsægteskaber og lig-
nende undertrykkelse.

75. Indsats i forhold til personer der har været udsat for tortur eller krigsoplevelser
Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,

Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntning af satspuljen for 2007 af no-
vember 2006 er der afsat 4,0 mio. kr. årligt i perioden 2007-2010 med det formål at tilbyde
traumatiserede flygtninge og deres familier en helhedsorienteret indsats med henblik på integra-
tion, herunder øget livskvalitet og et velfungerende familieliv. Formålet er at understøtte den
generelle indsats for at hjælpe personer, der har traumer mv. som følge af tortur og lignende,
herunder kunne yde relevante socialpædagogiske og integrationsmæssige tilbud, som er tilpasset
deres særlige forudsætninger og kan hjælpe dem i gang med et aktivt liv. Indsatsen skal bidrage
til, at der skabes sammenhæng mellem den sundhedsmæssige og den integrationsmæssige indsats.
Der er herudover behov for en særlig indsats over for traumatiserede uledsagede mindreårige
asylansøgere, som har fået opholdstilladelse i Danmark, og som i mange tilfælde har gennemgået
særdeles voldsomme begivenheder og deler de samme problemer som nævnt ovenfor, men som
også mangler deres familie til at sørge for helt basal tryghed og omsorg. Af bevillingen er der
afsat 0,3 mio. kr. i 2007 til evaluering af ordningen.

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,
Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om ud-
møntning af satspuljen for 2009 af oktober 2008 er der afsat 6,1 mio. kr. i hvert af årene 2009-
2012 til styrkelse af indsatsen for traumatiserede flygtninge og indvandrere. Formålet er at eta-
blere initiativer, som hjælper traumatiserede flygtninge i beskæftigelse og som i forhold til ny-
danske børn af traumatiserede forældre styrker trivsel, udvikling og integration mv. Af bevillingen
er der afsat 1,1 mio. kr. i hvert af årene 2009-2012 til Dansk Flygtningehjælp - Center for udsatte
flygtninge (CUF) med henblik på en videreførelse af CUF som et videns- og rådgivningscenter
om traumatiserede og sekundært traumatiserede flygtninge og indvandrere. Af bevillingen er der
yderligere afsat 0,5 mio. kr. i 2009 til evaluering af initiativerne.

80. Tilskud til særlige integrationsfremmende initiativer
Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,

Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntning af satspuljen for 2006 af no-
vember 2005 er der afsat 0,4 mio. kr. i 2006 og 0,9 mio. kr. i hvert af årene 2007-2009 til vide-
reførelse og udbyggelse af Kirkernes Integrationstjenestes (KIT) frikirkelige integrationsarbejde,
herunder en styrket indsats over for FN kvoteflygtninge gennem blandt andet lektiehjælp, hjælp
til bolig, uddannelse og arbejde, styrket indsats i forhold til forebyggelse af hiv/aids gennem ud-
dannelse af konsulenter og styrket hjælp til pårørende til hiv/aids-ramte. Der kan endvidere ydes
støtte til aktiviteter i forbindelse med etablering af kontakt til og bistand til immigrantkirker og
til i samarbejde med DUF at iværksætte et landsdækkende ungdomsnetværk, som skal hjælpe
unge nydanskere til at organisere sig og blive en del af dansk foreningsliv.

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,
Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om ud-
møntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 er der afsat 0,5 mio. kr. i hvert af årene 2010-
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2013 til hjælp til marginaliserede udlændinge. Indsatsen gennemføres af Kirkens Integrations
Tjeneste og omfatter bl.a. rådgivning og individuelle handlingsplaner.

15.77.02. Styrkelse af integrations- og repatrieringsindsatsen (tekstanm. 8, 9 og
116) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 4,6 20,8 11,0 12,6 12,6 12,6 12,6

30. Styrkelse af integrationsindsat-
 sen

Udgift ................................................... 1,6 13,0 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,2 - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 1,5 13,0 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2

40. Styrkelse af repatrieringsindsat-
 sen

Udgift ................................................... 3,0 7,8 4,7 4,8 4,8 4,8 4,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,3 - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 2,6 7,8 4,6 4,7 4,7 4,7 4,7

50. Initiativer til støtte for hjem-
vendte asylansøgere i hjemlan-

 det mv.
Udgift ................................................... 0,0 - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,0 - - - - - -

60. Styrket informationsindsats om
 repatrieringsordningen

Udgift ................................................... - - - 1,5 1,5 1,5 1,5
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - - 1,5 1,5 1,5 1,5

30. Styrkelse af integrationsindsatsen
Bevillingens formål er at styrke og understøtte gennemførelsen af en integrations- og lige-

stillingspolitik vedrørende nye medborgere og etniske minoriteter. Der kan afholdes udgifter og
ydes støtte til følgende formål:

A. Initiativer, der har til formål at udvikle nye metoder og samarbejdsformer i det praktiske
integrations- og ligestillingsarbejde.

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

 BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevillinger til § 15.11.01. Departementet.
BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5 Der kan i forbindelse med overførsel til § 15.11.01. Departementet

overføres driftsmidler til lønsum.
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B. Aktiviteter, der udføres af organisationer for de etniske minoriteter samt humanitære og
lignende organisationer, der yder en indsats af væsentlig betydning for integration,
medborgerskab og ligestilling.

C. Større opmærksomhedsskabende og oplysende indsatser, materialer og arrangementer
vedrørende integration, medborgerskab, ligestilling og respekten for mangfoldigheden i
samfundet.

Endvidere kan der i et vist omfang afholdes udgifter og ydes støtte til initiativer i forhold til
migrationsbevægelser samt asylansøgeres forhold.

Inden for bevillingen kan der afholdes udgifter til initiativer og projekter, der iværksættes af
Social-, Børne- og Integrationsministeriet, eller ydes støtte til både offentlige myndigheder og
private organisationer, enkeltpersoner mv. til udgifter, der er nødvendige for at sikre gennemfø-
relsen af de pågældende aktiviteter. Støtte kan gives enten på grundlag af en ansøgning eller inden
for rammerne af en samarbejdsaftale med Social-, Børne- og Integrationsministeriet.

40. Styrkelse af repatrieringsindsatsen
§ 4 i repatrieringsloven, jf. LB nr. 369 af 6. april 2010, indebærer, at Social-, Børne- og In-

tegrationsministeriet har ansvaret for den individuelle rådgivning af herboende udlændinge, der
ønsker at repatriere. Social-, Børne- og Integrationsministeriet har tillige ansvaret for den gene-
relle informationsindsats vedrørende repatriering. Social-, Børne- og Integrationsministeriet kan
efter loven overlade udførelsen af disse opgaver til Dansk Flygtningehjælp eller en eller flere
myndigheder, organisationer eller foreninger mv.

Der kan af kontoen afholdes udgifter til repatrieringsrettede projekter samt individuel råd-
givning af herboende udlændinge, som ønsker at vende tilbage til deres hjemland eller tidligere
opholdsland. Der kan inden for bevillingen afholdes udgifter til repatrieringsrettede aktiviteter for
såvel personer med opholdstilladelse som asylansøgere, der udrejser frivilligt.

Den individuelle rådgivning i forbindelse med repatriering vil kunne bestå i informationer
om situationen i hjemlandet, konsekvenser for opholdsgrundlaget i Danmark, eventuelle igang-
værende projekter på repatrieringsområdet, eventuelle bistands- og genopbygningsprojekter i
hjemlandet eller det tidligere opholdsland, muligheden for at deltage på rekognosceringsrejser til
og praktikophold i hjemlandet, muligheden for at medbringe pensioner mv.

Rådgivningsarbejdet vil skulle ske i samarbejde med kommunerne og skal være egnet til at
understøtte kommunernes repatrieringsindsats.

Herudover kan der iværksættes og ydes støtte til projekter, der har til formål at fremme re-
patriering. Der kan i den forbindelse ydes støtte til projekter, der har til formål at fremme repa-
triering ved at yde hjælp til enkeltpersoner.

Inden for bevillingen kan der afholdes udgifter til initiativer og projekter, der iværksættes af
Social-, Børne- og Integrationsministeriet, eller ydes til både offentlige myndigheder og private
organisationer, enkeltpersoner mv. til udgifter, der er nødvendige for at sikre gennemførelsen af
de pågældende aktiviteter. Støtten kan enten gives på grundlag af en ansøgning eller inden for
rammerne af en samarbejdsaftale med Social-, Børne- og Integrationsministeriet.

50. Initiativer til støtte for hjemvendte asylansøgere i hjemlandet mv.
Det tidligere Ministerium for Flygtninge, Indvandrere og Integration har med akt. 157 af 1.

juni 2006 iværksat en række initiativer til støtte for hjemvendte asylansøgere i hjemlandet mv.
Ressortansvaret er senere overgået til Social-, Børne- og Integrationsministeriet.

Ordningen er ophørt.
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60. Styrket informationsindsats om repatrieringsordningen
Som led i regeringens forslag om revision af repatrieringsloven afsættes 1,5 mio. kr. i hvert

af årene i 2014-2017 til styrkelse af informationsindsatsen. Bevillingens formål er gennemførelse
af konkrete projekter, der bl.a. understøtter en informationsindsats målrettet grupper af udlæn-
dinge, der er dårligt integreret i det danske samfund, samt udlændinge fra lande, som hidtil kun
har haft en begrænset brug af repatrieringsordningen.

15.77.03. Styrket indsats over for kvinder og familier med etnisk minoritetsbag-
grund (tekstanm. 8, 9 og 116) (Reservationsbev.)

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,
Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntning af satspuljen for 2006 af no-
vember 2005 er der afsat 13,5 mio. kr. i 2006, 10,1 mio. kr. i 2007, 11,1 mio. kr. i 2008 og 9,0
mio. kr. i 2009 til kvinder og familier med etnisk minoritetsbaggrund. Af bevillingen er der afsat
1,5 mio. kr. i 2006, 4,1 mio. kr. i 2007, 5,1 mio. kr. i 2008 og 5,0 mio. kr. i 2009 til fortsættelse
og forankring af projektet EVAs ARK, til fortsættelse og udbyggelse af KVINFOs mentornetværk
og driftsstøtte til drift af Dansk Kvindesamfunds sekretariat.

Indsatsen skal styrke rådgivnings- og oplysningsarbejde og andre initiativer, der kan medvirke
til integration af kvinder og familier med etnisk minoritetsbaggrund samt styrkelse af indsatsen i
forhold til integrationsproblemer af køns-, generations- og familiemæssig karakter.

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,
Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntning af satspuljen for 2007 af no-
vember 2006 er der afsat 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2007-2010 med henblik på at yde en ekstra
indsats til bekæmpelse af æresrelaterede konflikter og for ofre for tvangsægteskaber.

Satspuljepartierne har i foråret 2007 aftalt en samlet ramme for indsatsen mod æresrelaterede
konflikter, herunder tvangsægteskaber. Den samlede plan omfatter undersøgelse af efterværn og
mægling, oprettelse af mæglerkorps og rådgivningsenhed samt botilbud for unge par. Disse ini-
tiativer på i alt ca. 24 mio. kr. er finansieret af satspuljerammen for 2007 og opsparede satspul-
jemidler.

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 yderligere 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2008-2011 til en forstærket
indsats mod æresrelaterede konflikter. Formålet er at forebygge æresrelaterede konflikter samt
at hjælpe ofre for æresrelaterede konflikter.

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,
Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om ud-
møntning af satspuljen for 2009 af oktober 2008 er der afsat 2,0 mio. kr. i 2009, 3,0 mio. kr. i
2010, 2,0 mio. kr. i 2011 og 1,0 mio. kr. i 2012 til et botilbud til unge par i risiko for tvangs-
ægteskab samt til KVINFO's mentornetværk.

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,
Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om ud-
møntning af satspuljen for 2011 af oktober 2010 er der afsat 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2011-
2014 til skræddersyede kurser om tvangsægteskaber og lignende undertrykkelse.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9 En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Social-, Børne-
og Integrationsministeriet. I den forbindelse kan der overføres midler til
§ 15.11.01. Departementet.

BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
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Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 4,4 26,8 2,0 2,0 - - -

10. Styrket indsats over for kvinder
og familier med etnisk minori-

 tetsbaggrund
Udgift ................................................... -0,1 2,9 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... -0,1 2,9 - - - - -

50. Ekstra indsats til forebyggelse af
 æresrelaterede konflikter

Udgift ................................................... 4,5 19,9 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,1 0,0 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 4,4 19,8 - - - - -

60. Kurser om tvangsægteskaber ol.
Udgift ................................................... - 4,0 2,0 2,0 - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - 0,6 0,6 - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - 0,0 0,1 0,1 - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - 4,0 1,3 1,3 - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2013

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,7
I alt .................................................................................................................................. 0,7

10. Styrket indsats over for kvinder og familier med etnisk minoritetsbaggrund
Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folke-

parti, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntning af satspuljen for 2006 af
november 2005 er der afsat 12,0 mio. kr. i 2006, 6,0 mio. kr. i hvert af årene 2007-2008 og 4,0
mio. kr. i 2009 til styrkelse af indsatsen i forhold til kvinder og familier med etnisk minoritets-
baggrund. Af bevillingen er der afsat 1,0 mio. kr. i 2007 til ekstern evaluering.

Der kan bl.a. ydes støtte til projekter, der kan inspirere og opmuntre kvinder med etnisk
minoritetsbaggrund til at tage del i samfundslivet, herunder ved at påbegynde en uddannelse, søge
arbejde eller deltage i foreningsliv mv. Initiativerne kan f.eks. sigte mod etablering af netværk
og mentorgrupper med fokus på sparring og erfaringsudveksling. Der kan endvidere ydes støtte
til projekter, der tager sigte på at forebygge familierelateret vold, genopdragelsesrejser, tvangs-
ægteskaber og andre ægteskaber, som indgås mod parternes ønske. Støtte kan også ydes til op-

BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5 Der kan i forbindelse med overførsel til § 15.11.01. Departementet

overføres driftsmidler til lønsum.
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 faktiske ud-
gift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til §
15.11.01. Departementet.
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rettelse og/eller drift af behandlings- og botilbud, rådgivningsinstanser, hotlines eller andre tiltag
til målgrupperne kvinder og børn med etnisk minoritetsbaggrund, der er i risiko for eller har været
udsat for familierelateret vold eller overgreb af tilsvarende karakter, og børn og unge med etnisk
minoritetsbaggrund, der er i risiko for, er ved at blive udsat for eller har været udsat for tvangs-
ægteskab, genopdragelsesrejser eller andre overgreb fra familiens side. Støtte kan endvidere ydes
til udbredelse og implementering af familierådslagningsmetoder i kommunerne med henblik på
konfliktløsning og forbedring af samarbejdet mellem familie og forvaltning og til etablering af
netværk mellem familier med etnisk minoritetsbaggrund og familier med dansk baggrund.

Der kan endelig ydes støtte til projekter, der har til formål at indsamle eller formidle viden
om integrationsproblemer blandt etniske minoriteter af køns-, genererations- eller familiemæssig
karakter.

50. Ekstra indsats til forebyggelse af æresrelaterede konflikter
Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,

Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntning af satspuljen for 2007 af no-
vember 2006 er der afsat 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2007-2010 med henblik på at yde en ekstra
indsats til bekæmpelse af æresrelaterede konflikter og for ofre for tvangsægteskaber. Der igang-
sættes via udbud initiativer med henblik på en ekstra indsats til forebyggelse af tvangsægteskaber,
herunder støtte til unge kvinder og mænd, der er flygtet fra trusler om tvangsægteskab, eller som
er flygtet fra et tvangsægteskab, samt støtte til, at unge kvinder og mænd får mulighed for at klare
sig selv. Der skal endvidere sikres botilbud til unge par, der er i risiko for tvangsægteskab.

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 yderligere 2,0 mio. kr. årligt i 2008-2011 til en forstærket indsats
mod æresrelaterede konflikter. Formålet er at forebygge æresrelaterede konflikter samt at hjælpe
ofre for æresrelaterede konflikter.

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,
Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om ud-
møntning af satspuljen for 2009 af oktober 2008 er der afsat 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2009-
2011 og 1,0 mio. kr. i 2012 til etablering af et botilbud til unge par i risiko for æresrelateret vold,
herunder tvangsægteskab samt til en rådgivnings- og informationsenhed, herunder et mægler-
korps. Der er tale om ekstra midler i forhold til satspuljebevillingen fra 2007 til initiativerne for
unge par, der er i risiko for tvangsægteskaber eller andre æresrelaterede konflikter. Af bevillingen
er der afsat 0,3 mio. kr. i 2009 til evaluering.

60. Kurser om tvangsægteskaber ol.
På kontoen kan der afholdes udgifter til skræddersyede kurser om tvangsægteskaber og lig-

nende undertrykkelse.
Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,

Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om ud-
møntning af satspuljen for 2011 af oktober 2010 er der afsat 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2011-
2014 til skræddersyede kurser om tvangsægteskaber og lignende undertrykkelse. Kurserne mål-
rettes kommunale medarbejdere, så der sikres en professionel håndtering af indsatsen i forhold
til æresrelaterede konflikter.
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15.77.04. Formidling af viden (tekstanm. 8, 9 og 116) (Reservationsbev.)
På kontoen afholdes udgifter i forbindelse med formidling af viden på integrationsområdet.
Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2008 er der afsat 2,0 mio. kr. i 2008,

3,0 mio. kr. i hvert af årene 2009-2010 og 5,0 mio. kr. i 2011 til en opsøgende formidling af viden
på integrationsområdet, således at viden bringes tættere på brugerne i en let tilgængelig form.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 1,1 7,0 - - - - -

10. Formidling af viden
Udgift ................................................... 1,1 7,0 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,9 - - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,2 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - 7,0 - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2013

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,1
I alt .................................................................................................................................. 0,1

10. Formidling af viden
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 2,0 mio. kr. i 2008, 3,0 mio. kr. i hvert af årene 2009-2010 og
5,0 mio. kr. i 2011 til en opsøgende formidling af viden på integrationsområdet, således at viden
bringes tættere på brugerne i en let tilgængelig form. Af bevillingen er der afsat 0,5 mio. kr. i
2009 til at gennemføre en evaluering af indsatsen.

Der etableres en vidensportal, der skal give brugerne et overblik over eksisterende viden på
integrationsområdet, herunder vedrørende udsatte boligområder. Endvidere iværksættes et for-
pligtende netværkssamarbejde mellem videnscentre og brugere, der skal sikre, at der løbende sker
en erfaringsudveksling om og praktisk brug af viden om integration, herunder vedrørende udsatte
boligområder.

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9 En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Social-, Børne-
og Integrationsministeriet. I den forbindelse kan der overføres midler til
§ 15.11.01. Departementet.

BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5 Der kan i forbindelse med overførsel til § 15.11.01. Departementet over-

føres driftsmidler til lønsum.
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15.77.05. Opkvalificering af kommuner mv. (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... - - 1,0 2,3 2,3 2,3 -

10. Opkvalificering af kommuner
 mv.
 Udgift ................................................... - - 1,0 2,3 2,3 2,3 -

46. Tilskud til anden virksomhed og
  investeringstilskud ......................... - - 1,0 2,3 2,3 2,3 -

10. Opkvalificering af kommuner mv.
Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene oprettet med 1,0 mio. kr. i 2013 og 2,3

mio. kr. årligt i 2014-2016 til opkvalificering af den kommunale opgavevaretagelse på integra-
tionsområdet ved efteruddannelsesinitiativer over for kommunale medarbejdere og en styrket vi-
densformidling og erfaringsudveksling. I 2013 skal der derudover udarbejdes en vejledning til
sundhedsscreening af nytilkomne udlændinge, der har fået opholdstilladelse som flygtninge eller
som familiesammenførte til flygtninge.

15.77.06. Styrkelse af sammenhængskraften og forebyggelse af radikalisering
(tekstanm. 8, 9 og 116) (Reservationsbev.)

På kontoen afholdes bl.a. udgifter til udmøntning af initiativer under handlingsplanen En
fælles og tryg fremtid om forebyggelse af ekstremistiske holdninger og radikalisering blandt unge
og en pulje for øget sammenhængskraft. Kontoen omfatter overførelser af midler til øvrige mi-
nisterier, som også har ansvar for udmøntning af initiativerne i handlingsplanen.

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 2008er der afsat 2,0 mio. kr. årligt i perioden 2008-2011 til at styrke sociale og
sproglige kompetencer, forældreansvar mv. blandt de mest ressourcesvage grupper af nydanskere
og til at styrke udviklingen af organisations-kompetencer blandt nydanskere.

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,
Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om ud-
møntning af satspuljen for 2009 af oktober 2008 er der afsat 2,9 mio. kr. i hvert af årene 2009-
2011 og 3,9 mio. kr. i 2012 til er reserve til initiativer under handlingsplanen om forebyggelse
af ekstremistiske holdninger og radikalisering blandt unge.

I forbindelse med Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk
Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokra-
terne om udmøntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 er det aftalt at omprioritere 2,0 mio.
kr. fra handlingsplanen til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering til en pulje, der skal
styrke initiativerne for danske kulturminder uden for Danmark.

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
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Særlige bevillingsbestemmelser:

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 6,4 24,5 2,0 2,0 2,0 - -

10. Reserve til opfølgning på hand-
lingsplan om forebyggelse af
ekstremistiske holdninger og ra-
dikalisering blandt unge
Udgift ................................................... 0,4 11,0 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,2 - - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,2 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - 11,0 - - - - -

20. Rollemodeller og forældrenet-
værk som metoder til at fore-
bygge ekstremisme og polarise-

 ring
Udgift ................................................... 3,0 4,9 2,0 2,0 2,0 - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,1 - - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 2,7 4,7 1,9 1,9 1,9 - -

21. Kortlægning af ekstremisme
Udgift ................................................... - 6,0 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - 0,2 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - 5,8 - - - - -

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9 En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Social-, Børne-
og integrationsministeriet. I den forbindelse kan der overføres midler til
§ 15.11.01. Departementet.

BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre midler fra § 15.77.06.10. Reserve til op-
følgning på handlingsplan om forebyggelse af ekstremistiske holdninger
og radikalisering blandt unge og § 15.77.06.20. Reserverede satspulje-
midler til udmøntning af handlingsplan om forebyggelse af ekstremistiske
holdninger og radikalisering blandt unge til hovedkonti på andre mini-
sterområder, jf. de politiske aftaler om udmøntning af handlingsplanen.

BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5 Der kan i forbindelse med overførsel til § 15.11.01. Departementet over-

føres driftsmidler til lønsum.
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 faktiske ud-
gift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til §
15.11.01. Departementet.
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30. Øget sammenhængskraft
Udgift ................................................... 3,1 2,6 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,1 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 3,0 2,6 - - - - -

Videreførselsoversigt: 

 Beholdning
Mio. kr. primo 2013

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,0

I alt .................................................................................................................................. 0,0

10. Reserve til opfølgning på handlingsplan om forebyggelse af ekstremistiske holdninger
og radikalisering blandt unge

Kontoen vedrører reserve til opfølgning på handlingsplan til forebyggelse af ekstremisme og
radikalisering, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Ny Alliance
om finansloven for 2008 af marts 2008.

I forbindelse med Aftale mellem den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti om fi-
nansloven for 2010 af november 2009 er det aftalt at omprioritere 2,0 mio. kr. der på Aftale
mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om finansloven for
2009 af november 2008blev afsat til afholdelse af en international konference om radikalisering
og ekstremisme fra handlingsplanen til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering, jf. Aftale
mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om finansloven for
2009 af november 2008 til en pulje, der skal styrke initiativerne for danske kulturminder uden
for Danmark. Efter politisk aftale med forligsparterne i oktober 2009 for udmøntning af hand-
lingsplanen er der overført 1,5 mio. kr. til Udenrigsministeriet i 2009 med henblik på at udmønte
initiativ om øget dialog, og der er overført 3,0 mio. kr. til Justitsministeriet i 2009 med henblik
på at udmønte initiativ om styrkelse af SSP-samarbejdet.

20. Rollemodeller og forældrenetværk som metoder til at forebygge ekstremisme og pola-
risering

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,
Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om ud-
møntning af satspuljen for 2009 af oktober 2008 er der afsat 2,9 mio. kr. i hvert af årene 2009-
2011 og 3,9 mio. kr. i 2012 til en reserve til initiativer under handlingsplanen om forebyggelse
af ekstremistiske holdninger og radikalisering blandt unge. Udmøntningen sker efter særskilt af-
tale med satspuljeordførerne, som blev indgået i oktober 2009. Jf. aftale med satspuljeordførerne
er der overført 2,8 mio. kr. til Kulturministeriet til initiativ om samarbejde med idrætsforeninger
i udvalgte boligområder.

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal
Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af november
2011 er kontoen forhøjet med 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2012-15 til etablering af rollemodel-
korps til at modgå ekstremistisk og polariseret retorik samt videreførelse af et mentorkorps og
etablering af forældrenetværk.
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21. Kortlægning af ekstremisme
Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal

Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af november 2011
er kontoen forhøjet med 6,0 mio. kr. i 2012 til kortlægning af ekstremisme.

30. Øget sammenhængskraft
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 2,0 mio. kr. årligt i perioden 2008-2011 til en pulje til at styrke
sociale og sproglige kompetencer, forældreansvar mv. blandt de mest ressourcesvage grupper af
nydanskere og til at styrke udviklingen af organisations-kompetencer blandt nydanskere.

15.77.07. Tilskud til det frivillige integrationsarbejde (tekstanm. 8, 9 og 116) (Re-
servationsbev.)

På kontoen afholdes udgifter til foreninger, lokalgrupper og andre frivillige, der bidrager til
integration af nydanskere i lokalmiljøet, i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet.

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,
Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om ud-
møntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 er der afsat 20,5 mio. kr. i 2010, 23,5 mio. kr.
i 2011 og 25,5 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 til forpligtigende samarbejde om videreførelse af
det frivillige integrationsarbejde. Bevillingen udmøntes gennem ansøgningspuljer.

Ydermere omfatter hovedkontoen bevilling til Dansk Flygtningehjælps frivillige arbejde.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017

Udgiftsbevilling ........................................... 24,1 26,7 27,0 - - - -

10. Tilskud til det frivillige integra-
 tionsarbejde

Udgift ................................................... 24,1 26,7 27,0 - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,1 - 0,1 - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,7 0,6 0,8 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 23,3 26,1 26,1 - - - -

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud 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 faktiske ud-
gift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til §
15.11.01. Departementet.
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10. Tilskud til det frivillige integrationsarbejde
Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,

Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om ud-
møntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 er der afsat 20,5 mio. kr. i 2010, 23,5 mio. kr.
i 2011 og 25,5 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 til forpligtigende samarbejde om videreførelse af
det frivillige integrationsarbejde. Som led i satspuljeforhandlingerne blev det aftalt, at bl.a. Dansk
Flygtningehjælp, Kvinfo og Get2Sport skal ydes tilskud under denne bevilling.

15.77.08. Styrket informationsindsats i forhold til repatrieringsordningen (Reser-
vationsbev.)

I forbindelse med Aftale mellem den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti om fi-
nansloven for 2010 af november 2009 er der afsat en bevilling på 20,0 mio. kr. i 2010, hvorfra
kommuner m.fl. kan søge om støtte til konkrete projekter, der understøtter repatriering. Bevillin-
gen kan endvidere anvendes til generelle informationsaktiviteter, der iværksættes af Social-,
Børne- og Integrationsministeriet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017

Udgiftsbevilling ........................................... 1,2 12,9 - - - - -

10. Styrket informationsindsats i
forhold til repatrieringsordnin-

 gen
Udgift ................................................... 1,2 12,9 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 1,2 12,9 - - - - -

Videreførselsoversigt: 

 Beholdning
Mio. kr. primo 2013

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,2

I alt .................................................................................................................................. 0,2

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9 En del af initiativerne vil blive gennemført direkte af Social-, Børne- og
Integrationsministeriet. I den forbindelse kan der overføres midler til §
15.11.01. Departementet.

BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.10.5 Der kan i forbindelse med overførsel til § 15.11.01. Departementet over-

føres driftsmidler til lønsum.
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
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10. Styrket informationsindsats i forhold til repatrieringsordningen
Der blev på finansloven for 2010 afsat en bevilling på 20 mio. kr., hvorfra kommuner m.fl.

kan søge om støtte til konkrete projekter, der understøtter repatriering. Det kan f.eks. være en
mere offensiv indsats lokalt med information om repatrieringsmuligheder, tilbud om forberedelse
til repatriering, herunder f.eks. besøg i hjemlandet, eller modtagelsesaktiviteter i hjemlandet med
henblik på at sikre en holdbar repatriering.

Den lokale offensive indsats gennemføres med inddragelse af Social-, Børne- og Integra-
tionsministeriets udgående konsulentenhed Integrationsservice, der har erfaringer med rådgivning
af kommuner mv.

15.77.14. Unge nydanskeres deltagelse i idræts- og foreningslivet (tekstanm. 8 og
116) (Reservationsbev.)

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2004 er der afsat 2,0 mio. kr. i 2004
samt 1,0 mio. kr. i 2005 til igangsættelse af initiativer i frivillige foreninger og organisationer.
Efter aftale med satspuljepartierne i 2009 er der overført 11,0 mio. kr. i 2009 og 2,5 mio. kr. i
2010 fra andre bevillinger på området til projektet Mangfoldigt Foreningsdanmark.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017

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

10. Unge nydanskeres deltagelse i
idræts- og foreningslivet
Udgift ................................................... 0,6 0,2 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,6 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

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

Videreførselsoversigt: 

 Beholdning
Mio. kr. primo 2013

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,6

I alt .................................................................................................................................. 0,6

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9 En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Social-, Børne-
og Integrationsministeriet. I den forbindelse kan der overføres midler til
§ 15.11.01. Departementet.

BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5 Der kan i forbindelse med overførsel til § 15.11.01. Departementet over-

føres driftsmidler til lønsum.
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10. Unge nydanskeres deltagelse i idræts- og foreningslivet
I 2009 er der efter aftale med satspuljepartierne tilført bevillingen 5,5 mio. kr. fra §

18.33.21.10. Den frivillige integrationsindsats og 5,5 mio. kr. fra § 18.33.20.10. Venskabsfamilier
og lektiehjælp. I 2010 er der efter aftale med satspuljepartierne yderligere tilført bevillingen 2,5
mio. kr. fra § 18.33.21.10. Den frivillige integrationsindsats. Midlerne anvendes til "Mangfoldigt
Foreningsdanmark", der søger at skabe integration gennem foreningslivet.

15.77.17. Forældreuddannelse (tekstanm. 8 og 116) (Reservationsbev.)
Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Det Konservative Folkeparti,

Socialistisk Folkeparti, Centrum Demokraterne og Kristeligt Folkeparti om udmøntning af sat-
spuljen for 2000 af november 1999 er der afsat 5,0 mio. kr. i hvert af årene 2000-2003 til ud-
vikling af familiebehandlingstilbud til familier med utilpassede børn og unge.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017

Udgiftsbevilling ........................................... 0,4 - - - - - -

10. Forældreuddannelse
Udgift ................................................... 0,4 - - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,4 - - - - - -

10. Forældreuddannelse
Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Det Konservative Folkeparti,

Socialistisk Folkeparti, Centrum Demokraterne og Kristeligt Folkeparti om udmøntning af sat-
spuljen for 2000 af november 1999 er der afsat 5,0 mio. kr. i hvert af årene 2000-2003 til ud-
vikling af familiebehandlingstilbud til familier med utilpassede børn og unge. Familiebehand-
lingstilbuddene skal tage højde for den forskel, der måtte være i danske og udenlandske opdra-
gelsesmønstre. Tilbuddene om forældreuddannelse og familiebevarende behandling etableres som
forsøg i et antal kommuner, som ønsker at medvirke hertil. Herudover anvendes midlerne blandt
andet til andre aktiviteter målrettet forældrene og til udmøntning af den daværende VK-regerings
handlingsplan for 2005-2008 til bekæmpelse af mænds vold mod kvinder og børn i familien.

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9 En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Social-, Børne-
og Integrationsministeriet. I den forbindelse kan der overføres midler til
§ 15.11.01. Departementet.

BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5 Der kan i forbindelse med overførsel til § 15.11.01. Departementet

overføres driftsmidler til lønsum.
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15.77.19. Styrket indsats over for socialt udsatte flygtninge og indvandrere (tekst-
anm. 8 og 116) (Reservationsbev.)

Der er efter aftale med satspuljepartierne afsat midler til implementering af den daværende
VK-regerings handlingsplan for 2005-2008 til bekæmpelse af mænds vold mod kvinder og børn.

Hovedkontoen er nedlagt.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017

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

10. Styrket indsats over for socialt
udsatte flygtninge og indvandre-

 re
Udgift ................................................... 0,1 - - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,1 - - - - - -

10. Styrket indsats over for socialt udsatte flygtninge og indvandrere
Der er efter aftale med satspuljepartierne afsat midler til implementering af den daværende

VK-regerings handlingsplan for 2005-2008 til bekæmpelse af mænds vold mod kvinder og børn.
Ordningen er ophørt.

15.77.20. Venskabsfamilier og lektiehjælp (tekstanm. 8 og 116) (Reservationsbev.)
Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,

Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntning af satspuljen for 2006 af no-
vember 2005 er der afsat 19,0 mio. kr. i 2006 og 30,0 mio. kr. i 2007-2008 og 25,0 mio. kr. i
2009 til venskabsfamilier og lektiehjælp. Af bevillingen er der afsat 15,0 mio. kr. i hvert af årene
2007-2009 til videreførelse af Dansk Flygtningehjælps frivillige integrationsarbejde. Herudover
er der af bevillingen afsat 1,0 mio. kr. for 2006 og 2,4 mio. kr. i hvert af årene 2007-2008 til
Dansk Røde Kors frivillighedsarbejde.

Indsatsen skal forbedre rammerne for, at familier, foreninger, lokalgrupper og andre frivillige
kan bidrage til en god integration af flygtninge og indvandrere i lokalmiljøet, uddannelsessystemet
og i samfundet som helhed.

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,
Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om ud-
møntning af satspuljen for 2009 af oktober 2008 er der afsat 3,0 mio. kr. i hvert af årene 2009-
2012 til videreførelse af Dansk Røde Kors's frivillige arbejde.
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: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... -1,1 0,0 - - - - -

10. Venskabsfamilier og lektiehjælp
Udgift ................................................... -1,1 0,0 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,0 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

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

20. Dansk Røde Kors frivilligheds-
 arbejde

Udgift ................................................... - 0,1 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - 0,1 - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2013

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 6,1

I alt .................................................................................................................................. 6,1

10. Venskabsfamilier og lektiehjælp
Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,

Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntning af satspuljen for 2006 af no-
vember 2005 er der afsat 18,0 mio. kr. i 2006, 12,6 mio. kr. i hvert af årene 2007-2008 og 10,0
mio. kr. i 2009 til venskabsfamilier og lektiehjælp. Af bevillingen er der afsat 1,0 mio. kr. i 2007
til ekstern evaluering.

Puljen skal medvirke til at forbedre rammerne for, at familier, foreninger, lokalgrupper og
andre frivillige kan bidrage til en god integration af flygtninge og indvandrere i lokalmiljøet,
uddannelsessystemet og i samfundet som helhed. Der kan med støtte fra puljen etableres ven-
skabsfamilier og gennemføres lektiehjælpsordninger for børn og voksne.

Der kan eksempelvis ydes støtte til at familier, foreninger, lokalgrupper og enkeltpersoner
gennem en frivillig indsats kan fungere som døråbnere og vejledere i forhold til det danske
samfund, herunder navnlig i forhold til uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet. Der kan end-
videre ydes støtte til understøttelse af lokale netværk for venskabsfamilier og andre kontaktper-
soner, som gennemfører aktiviteter for flygtninge og indvandrere, f.eks. temadage og sportsakti-
viteter, ligesom der kan ydes støtte til etablering og videreudvikling af lektiehjælpsordninger for
tosprogede børn og unge. Der kan ligeledes ydes støtte til at opsamle og udbrede erfaringer med
frivillige, venskabsfamilier og kontaktpersoner samt med lektiehjælp.

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9 En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Social-, Børne-
og Integrationsministeriet. I den forbindelse kan der overføres midler til
§ 15.11.01. Departementet.

BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5 Der kan i forbindelse med overførsel til § 15.11.01. Departementet over-

føres driftsmidler til lønsum.
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Der kan fra kontoen endvidere ydes støtte til bl.a.udbydere af danskuddannelse til etablering
og videreudvikling af lektiehjælpsaktiviteter for udlændinge, der modtager danskuddannelse i
henhold til lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., herunder særligt til udlændinge
med ingen eller alene en kortere skolemæssig baggrund med særligt behov for støtte til lektie-
læsning. Det vil ved tildeling af støtte indgå som et kriterium, at frivillige inddrages i lektie-
hjælpsaktiviteterne, men der kan også ydes støtte til aktiviteter, der etableres uden inddragelse
af frivillige.

20. Dansk Røde Kors frivillighedsarbejde
Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,

Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om ud-
møntning af satspuljen for 2009 af oktober 2008 er der afsat 3,0 mio. kr. i hvert af årene 2009-
2012 til videreførelse af Dansk Røde Kors's frivillige arbejde. Midlerne skal styrke etniske mi-
noriteters aktive samfundsdeltagelse gennem foreningslivet.

15.77.21. Den frivillige integrationsindsats (tekstanm. 8 og 116) (Reservationsbev.)
Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,

Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntning af satspuljen for 2006 af no-
vember 2005er der afsat 5,0 mio. kr. i hvert af årene 2006-2009 til den frivillige integrations-
indsats.

Indsatsen skal få flere børn og voksne med anden etnisk baggrund end dansk ind i idræts-
og foreningslivet som medlemmer og som frivillige.

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,
Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntning af satspuljen for 2007 af no-
vember 2006 er der afsat 9,0 mio. kr. i hvert af årene 2007-2010 til en pulje til det frivillige in-
tegrationsarbejde og deltagelse i idræts- og foreningslivet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 0,6 0,3 - - - - -

10. Den frivillige integrationsindsats
Udgift ................................................... 0,6 0,3 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,8 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... -0,2 0,3 - - - - -

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9 En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Social-, Børne-
og Integrationsministeriet. I den forbindelse kan der overføres midler til
§ 15.11.01. Departementet.

BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5 Der kan i forbindelse med overførsel til § 15.11.01. Departementet over-

føres driftsmidler til lønsum.
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Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2013

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,7

I alt .................................................................................................................................. 0,7

10. Den frivillige integrationsindsats
Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,

Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntning af satspuljen for 2006 af no-
vember 2005 er der afsat 5,0 mio. kr. i hvert af årene 2006-2009 til den frivillige integrations-
indsats.

Deltagelse i det frivillige idræts- og foreningsliv giver flygtninge og indvandrere en god
mulighed for at lære om det danske samfund generelt, herunder demokratiske spilleregler, danske
værdier og normer. Samtidig kan deltagelse i foreningslivet skabe netværk, der kan være afgø-
rende i forhold til senere uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder.

Der kan blandt andet ydes støtte til, at etniske minoritetsforældre får viden om foreningslivet
og værdien af at være aktiv i foreninger samt bliver uddannet til at indgå i idrætsforeninger mv.
som frivillige ledere og trænere, og aktiv inddragelse af de etniske foreninger i forhold til det
frivillige idræts- og foreningsliv. Ligesom der efter konkret ansøgning kan ydes tilskud til udstyr,
lejre og stævner, kontingent og andre udgifter, der er forbundet med at være medlem af idræts-
foreninger mv.

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,
Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntning af satspuljen for 2007 af no-
vember 2006 er der afsat 9,0 mio. kr. i hvert af årene 2007-2010 til en pulje til det frivillige in-
tegrationsarbejde og deltagelse i idræts- og foreningslivet. Formålet er en forstærket indsats for
at få flere med anden etnisk baggrund end dansk til at deltage i det frivillige foreningsliv som
frivillige og ledere samt at støtte aktiviteter, der har til formål at øge integration af børn og unge
med anden etnisk baggrund end dansk gennem deltagelse i det lokale idræts- og foreningsliv.

15.78. Integrationsindsats og repatriering

15.78.01. Grundtilskud (Lovbunden)
På kontoen afholdes udgifter til grundtilskud for flygtninge og familiesammenførte udlæn-

dinge, som får tilbudt et introduktionsprogram, til dækning af sociale merudgifter og generelle
udgifter til integration af nyankomne i kommunerne.

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 552,8 384,5 401,4 467,4 557,5 592,1 596,6

10. Grundtilskud
Udgift ................................................... 552,8 384,5 401,4 467,4 557,5 592,1 596,6
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 552,8 384,5 401,4 467,4 557,5 592,1 596,6
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10. Grundtilskud
I den 3-årige introduktionsperiode yder staten et grundtilskud for flygtninge og familiesam-

menførte, som får tilbudt et integrationsprogram. Grundtilskuddet ydes til dækning af sociale
merudgifter og generelle udgifter til integration af nyankomne i kommunerne.

I 2014 udgør grundtilskuddet 2.566 kr. pr. person pr. måned. Grundtilskuddet blev nedjusteret
som følge af aftalen om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten om afskaffelse
af starthjælp, introduktionsydelse, kontanthjælpsloftet og timereglen.

Tilskuddet reguleres en gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten efter lov om
en satsreguleringsprocent.

Der forventes en statslig udgift på 467,4 mio. kr. i 2014.

Aktivitetsoversigt

Bemærkninger : Der er indregnet et skøn over, i hvilket omfang kommunerne hjemtager grundtilskuddet.

15.78.02. Repatriering af udlændinge (Lovbunden)
På kontoen afholdes udgifter til refusion af kommunernes udgifter til hjælp til repatriering

efter §§ 7 og 8 i repatrieringsloven. Loven gælder flygtninge mv., familiesammenførte udlæn-
dinge til flygtninge mv., andre familiesammenførte udlændinge og udlændinge, som er meddelt
opholdstilladelse i Danmark efter regler, som gjaldt før udlændingeloven af 1983, eller som er
født her i landet som efterkommere af disse. Loven gælder ikke for udlændinge, der er statsbor-
gere i et andet nordisk land eller er statsborgere i et land, der er tilsluttet Den Europæiske Union
eller er omfattet af aftalen om Den Europæiske Unions Samarbejde eller er omfattet af Den Eu-
ropæiske Unions regler om visumfritagelse og om ophævelse af indrejse- og opholdsbegræns-
ninger i forbindelse med arbejdskraftens frie bevægelighed mv.

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017

Udgiftsbevilling ........................................... 49,7 72,8 70,5 69,3 57,5 57,5 57,5

10. Hjælp til repatriering
Udgift ................................................... 44,1 70,9 70,5 69,3 57,5 57,5 57,5
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 44,1 70,9 70,5 69,3 57,5 57,5 57,5

30. Resultattilskud
Udgift ................................................... 5,6 1,9 - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 5,6 1,9 - - - - -
44. Tilskud til personer ....................... - - - - - - -

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

II. Produktion
Antal integrationsmåneder (1.000 mdr.) ............ 149,7 151,0 166,1 191,8 228,7 242,9 244,8
Grundtilskud pr. integrationsmåned (pl-2014)... 4.085 2.561 2.561 2.566 2.566 2.566 2.566

IV. Ressourceforbrug
Statslige udgifter (mio. kr., pl-2014) ................. 570,6 390,7 407,8 467,4 557,5 592,1 596,7
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10. Hjælp til repatriering
Udlændinge, der vælger at repatriere, ydes efter ansøgning hjælp til tilbagevenden til hjem-

landet eller det tidligere opholdsland med henblik på at tage varig bopæl. Hjælpen ydes kun, hvis
udlændingen ikke selv har midler til repatriering. En udlænding kan kun modtage hjælp til repa-
triering én gang.

Hjælp til repatriering omfatter hjælp til etablering i hjemlandet eller det tidligere opholdsland
med 127.517 kr. pr. person, der er fyldt 18 år, og med 38.890 kr. pr. person, der ikke er fyldt
18 år. Hjælp til repatriering omfatter desuden udgifter til rejsen fra Danmark til hjemlandet eller
det tidligere opholdsland, herunder udgifter til transport af personlige ejendele på op til 2m3 pr.
person og udgifter på højst 14.763 kr. til transport af udstyr, der er nødvendigt for udlændingens
eller dennes families erhverv i hjemlandet eller det tidligere opholdsland. Hjælp til repatriering
omfatter endvidere udgifter på højst 14.763 kr. til køb af erhvervsudstyr, der vil være egnet til
at fremme udlændingens beskæftigelsesmuligheder og genopbygningen i hjemlandet eller det
tidligere opholdsland, samt udgifter på højest 19.067 kr. til transport af sådant udstyr. Hjælp til
repatriering omfatter endvidere udgifter til sygeforsikring i et år i hjemlandet eller det tidligere
opholdsland, hvis der ikke på anden måde er etableret en sådan forsikring, udgifter til medbragt
lægeordineret medicin til højst et års forbrug og udgifter til medbragte nødvendige personlige
hjælpemidler til højst et års forbrug eller til andre hjælpemidler, dog højest i alt 6.231 kr. samt
hjælp til nødvendig vaccination. Hjælp til repatriering omfatter desuden en ydelse på højst 6.355
kr. i tilfælde, hvor sygeforsikring ikke eller kun vanskeligt kan tegnes i hjemlandet. Endelig
omfatter hjælp til repatriering udgifter til boligudgifter i op til et år, der i ganske særlige tilfælde
kan ydes til familier, hvor et familiemedlem repatrierer forud for resten af familien.

Det skønnes, at den gennemsnitlige udgift til repatriering vil udgøre 173.212 kr. pr. udlæn-
ding i 2014 og 143.545 kr. pr. udlænding fra og med 2015. Den højere gennemsnitlige udgift pr.
person i 2014 skyldes, at der fra 2014 som følge af regeringens forslag om revision af repatri-
eringsloven foreslås en ny fordeling af den samlede etableringshjælp.

De beløb, der kan ydes til hjælp til repatriering, reguleres én gang årligt den 1. januar med
satsreguleringsprocenten efter lov om en satsreguleringsprocent.

Staten refunderer 100 pct. af kommunernes udgifter til hjælp til repatriering.
Det er antaget, at 400 personer repatrierer årligt.
Som følge af regeringens forslag om revision af repatrieringsloven er der indarbejdet en

merudgift på 1,0 mio. kr. i 2014 og 41,1 mio. kr. årligt fra og med 2015.
Med 100 pct. statsrefusion forventes en statslig udgift på 69,3 mio. kr. i 2014.

Aktivitetsoversigt

30. Resultattilskud
Pr. 1. juli 2011 blev der indført et resultattilskud på 25.000 kr. (2011-pl) til kommunalbe-

styrelserne for hver udlændinge med bopæl i kommunen, der repatrierer, jf. Aftale mellem VK-
regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller om skærpede udvisningsregler og kom-
munalt fokus på repatriering af maj 2011. Loven trådte i kraft 1. juli 2011.

Med henblik på at understrege, at repatrieringsordningen helt og holdent er baseret på frivil-
lige beslutninger er resultattilskuddet til kommunalbestyrelserne afskaffet fra og med 1. juli 2012,
jf. lov nr. 437 af 21. maj 2012.

2012 2013 2014 2015 2016 2017

II. Produktion
Antal repatrierede................................................ 476 400 400 400 400 400
Udgift pr. repatrieret (2014-pl)........................... 148.879 162.708 173.212 143.545 143.545 143.545

IV. Ressourceforbrug
Offentlig udgift til hjælp (mio. kr., 2014-pl)..... 73,2 65,1 69,3 57,4 57,4 57,4
Statslige udgifter til hjælp (mio. kr., 2014-pl)... 73,2 65,1 69,3 57,4 57,4 57,4
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Aktivitetsoversigt

15.78.03. Hjælp i særlige tilfælde mv. (Lovbunden)
På kontoen afholdes udgifter til refusion af kommunerne udgifter til hjælp i særlige tilfælde

mv. efter integrationsloven.

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 23,8 23,1 31,3 38,4 45,7 49,1 50,0

10. Hjælp i særlige tilfælde mv.
Udgift ................................................... 23,8 23,1 31,3 38,4 45,7 49,1 50,0
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 23,8 23,1 31,3 38,4 45,7 49,1 50,0

10. Hjælp i særlige tilfælde mv.
Kommunerne kan efter §§ 35-39 i integrationsloven yde hjælp til enkeltudgifter, sygebe-

handling mv., særlig hjælp vedrørende børn og hjælp til flytning til udlændinge, der er omfattet
af den treårige introduktionsperiode. Det er en forudsætning, at der er tale om udgifter, som ikke
har kunne forudses.

Kommunerne kan desuden udbetale hjælp til udgifter forbundet med deltagelse i integra-
tionsprogrammet, jf. integrationslovens § 23 f. Dette kan f.eks. være hjælp til dækning af udgifter
til transport, værktøj eller arbejdsbeklædning mv. Hjælpen forudsætter, at ansøgeren eller ægte-
fællen ikke selv har midler til at afholde udgiften.

Endelig kan kommunerne yde hjælp til udgifter til hjælpemidler i form af arbejdsredskaber
og mindre arbejdspladsindretninger, jf. integrationslovens § 24 a, stk. 2.

I henhold til integrationslovens § 45, stk. 3, refunderer staten 50 pct. af en kommunes udgifter
til hjælp i særlige tilfælde, udgifter til dækning af den enkelte udlændings udgifter i forbindelse
med deltagelse i integrationsprogrammet, og udgifter til hjælpemidler i form af arbejdsredskaber
og mindre arbejdspladsindretninger.

Med 50 pct. i statsrefusion forventes en statslig udgift på 38,4 mio. kr. i 2014.

Aktivitetsoversigt

2012 2013 2014 2015 2016 2017

II. Produktion
Antal repatrierede................................................ 476 - - - - -
Resultattilskud ved repatriering.......................... 26.607 - - - -

IV. Ressourceforbrug
Offentlige udgifter til hjælp (mio. kr., 2014-pl) 2,0 - - - - -
Statslige udgifter til hjælp (mio. kr., 2014-pl)... 2,0 - - - - -

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

II. Produktion
Antal integrationsmåneder (1.000 mdr.) ............ 149,7 151,0 166,1 191,8 228,7 242,9 244,8
Gennemsnitlig månedlig ydelse (pl-2014) ......... 327 366 387 400 400 405 409

IV. Ressourceforbrug
Offentlig udgift (mio. kr., pl-2014).................... 48,6 46,5 72,8 76,7 91,4 98,3 100,1
Statslige udgifter (mio. kr., pl-2014) ................. 24,3 23,2 36,4 38,4 45,7 49,1 50,0
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15.78.04. Reintegrationsbistand (Lovbunden)
På kontoen afholdes udgifter til refusion af kommunernes udgifter til reintegrationsbistand

efter § 10 i repatrieringsloven. Loven gælder flygtninge mv., familiesammenførte udlændinge til
flygtninge mv., andre familiesammenførte udlændinge og udlændinge, som er meddelt opholds-
tilladelse i Danmark efter regler, som gjaldt før udlændingeloven af 1983, eller som er født her
i landet som efterkommere af disse. Loven gælder ikke for udlændinge, der er statsborgere i et
andet nordisk land eller er statsborgere i et land, der er tilsluttet Den Europæiske Union eller er
omfattet af aftalen om Den Europæiske Unions Samarbejde eller er omfattet af Den Europæiske
Unions regler om visumfritagelse og om ophævelse af indrejse- og opholdsbegrænsninger i for-
bindelse med arbejdskraftens frie bevægelighed mv.

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 10,6 16,5 25,0 29,9 32,9 35,6 38,0

10. Reintegrationsbistand
Udgift ................................................... 10,6 16,5 25,0 29,9 32,9 35,6 38,0
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,3 0,3 0,5 - - - -
44. Tilskud til personer ....................... 10,3 16,2 24,5 29,9 32,9 35,6 38,0

10. Reintegrationsbistand
Kommunalbestyrelsen kan efter ansøgning yde en løbende, månedlig reintegrationsbistand i

fem år til udlændinge, der er omfattet af repatrieringsloven. Reintegrationsbistanden kan ydes,
hvis en udlænding, der ikke har midler til dækning af behovet for reintegrationsbistand, ønsker
at vende tilbage til sit hjemland eller sit tidligere opholdsland med henblik på at tage varig bopæl.
Det er ligeledes en betingelse, at den pågældende har haft opholdstilladelse i Danmark i fem år
og på tidspunktet for repatrieringen er fyldt 55 år, eller at den pågældende opfylder betingelserne
for at modtage førtidspension, eller at den pågældende er fyldt 50 år og på grund af sin hel-
bredstilstand eller lignende forhold ikke skønnes at kunne skaffe sig et forsørgelsesgrundlag i
hjemlandet eller det tidligere opholdsland.

I stedet for en løbende, månedlig reintegrationsbistand i en 5-årig periode kan udlændingen
anmode om en løbende, månedlig livslang reintegrationsbistand. Anmodningen er uigenkaldelig.

Den månedlige reintegrationsbistand i den livslange periode udgør 80 pct. af reintegrations-
bistanden i den 5-årige periode. Derudover kan udlændinge, der har fået ophold efter udlændin-
gereglerne gældende før den 1. juli 2002, få en supplerende reintegrationsbistand på 1.000 kr.
pr. måned i fem år eller 800 kr. pr. måned i livslang ydelse.

Størrelsen af reintegrationsbistanden fastsættes af social-, børne- og integrationsministeren.
Bistanden fastsættes i forhold til leveomkostningerne i de enkelte lande og på grundlag af en
vurdering af mulighederne for en vellykket integration. Det er ved budgetteringen antaget, at
reintegrationsbistanden i gennemsnit vil udgøre 2.554 kr. pr. måned i 2014.

Som følge af regeringens forslag om revision af repatrieringsloven er der indarbejdet en
merudgift på 5,6 mio. kr. i 2014, 7,7 mio. kr. i 2015, 9,5 mio. kr. i 2016 og 11,2 mio. kr. i 2017.

Udbetaling Danmark forestår udbetaling af reintegrationsbistand.
Med 100 pct. statsrefusion forventes en statslig udgift på 29,9 mio. kr. i 2014.
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Aktivitetsoversigt

2012 2013 2014 2015 2016 2017

II. Produktion
Antal måneder for reintegrationsydelse .............

7.356 8.540 9.606 10.566 11.429 12.206
Antal sager ultimo året (alm. bistand) ............... 613 712 801 880 952 1.017
Antal sager ultimo året (supplerende bistand) ... 506 586 658 723 781 833
Bistand pr. måned (2014-pl)............................... 2.202 2.515 3.114 3.113 3.112 3.112

IV. Ressourceforbrug
Samlede udgifter til hjælp (mio. kr., 2014-pl)... 16,7 21,5 29,9 32,9 35,6 38,0
Udgifter til hjælp (mio. kr., 2014-pl)................. 16,7 21,5 29,9 32,9 35,6 38,0



300 § 15.8.

Sociale pensioner

15.81. Folkepension (tekstanm. 114)

15.81.01. Folkepension (Lovbunden)

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 102.525,7 107.341,9 113.846,2 118.576,2 121.577,1 124.440,6 126.870,4

10. Folkepension til pensionister
Udgift ................................................... 100.995,9 105.673,4 112.038,4 116.631,8 119.524,8 122.279,9 124.605,1
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 100.995,9 105.673,4 112.038,4 116.631,8 119.524,8 122.279,9 124.605,1

20. Pensionister i udlandet
Udgift ................................................... 1.529,8 1.668,5 1.807,8 1.944,4 2.052,3 2.160,7 2.265,3
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 0,0 - - - - - -
44. Tilskud til personer ....................... 1.529,7 1.668,5 1.807,8 1.944,4 2.052,3 2.160,7 2.265,3

10. Folkepension til pensionister
Folkepension kan udbetales til personer, der efter 1. juli 2006 er fyldt 65 år, hvis de almin-

delige betingelser om indfødsret og bopæl er opfyldt.
Folkepensionen består i 2014 af et grundbeløb på 5.908 kr. pr. måned og et pensionstillæg

på 6.137 kr. pr. måned for enlige og 2.967 kr. pr. måned for andre. Såvel grundbeløb som pen-
sionstillæg indtægtsreguleres, hvilket sker i forlængelse af hinanden, så grundbeløbet og pen-
sionstillægget ikke reduceres samtidigt. Ved siden af folkepensionen er der - beroende på ind-
komst- og formueforholdene - mulighed for en række behovsafhængige tillæg og en supplerende
pensionsydelse på maksimalt 16.200 kr.

Fra 1. marts 2013 udbetales folkepension af Udbetaling Danmark med en statslig finansiering
på 100 pct.

Som følge af Aftalen mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om
senere tilbagetrækning af 11. maj 2011 er bevillingen forøget med 149,7 mio. kr. i 2014, 121,4
mio. kr. i 2015 og 93,4 mio. kr. i 2016 (2013-pl).

Som følge af forhøjelsen af pensionstillægget med henholdsvis 375 kr. i 2015 og 375 kr. i
2016 er bevillingen forøget med 322,5 mio. kr. i 2015 og 652,7 mio. kr. i 2016, mens -351,0
mio. kr. i 2014, -332,0 mio. kr. i 2015 og -313,0 mio. kr. i 2016 vedrører afskaffelsen af fra-
dragsretten for indbetalinger til kapitalpensioner, og 1.085,7 mio. kr. i 2014, 1.109,5 mio. kr. i
2015 og 1.132,1 mio. kr. i 2016 (2013-pl) vedrører forhøjelsen af den supplerende pensionsydelse
med 4.500 kr., jf. Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en
skattereform af 25. juni 2012.

På baggrund af afledte mindreudgifter i forbindelse med regeringens forslag om revision af
repatrieringsloven er skønnet nedjusteret med 3,2 mio. kr. i 2014, 6,3 mio. kr. i 2015, 9,5 mio.
kr. i 2016 og 12,7 mio. kr. i 2017.

De samlede statslige udgifter forventes at blive 117.236,3 mio. kr. i 2014.
| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene reduceret med 604,5 mio. kr. i 2014, 290,7
| mio. kr. i 2015, 297,6 mio. kr. i 2016 og 297,3 mio. kr. i 2017 som følge af nyt skøn baseret på
| de seneste aktivitets- og forbrugsoplysninger for 2013.
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| Aktivitetsoversigt

Aktivitetsoversigt

20. Pensionister i udlandet
Administrationen af udbetaling af social pension til pensionister bosat i udlandet varetages

fra 1. juni 2013 af Udbetaling Danmark. Satserne for pensionister er de samme, som gælder for
herboende pensionister, jf. aktivitetsoversigten til ovenstående underkonto 10. Folkepension til
pensionister.

Som følge af forhøjelsen af pensionstillægget med 375 kr. i 2015 og 375 kr. i 2016 er be-
villingen forøget med 3,9 mio. kr. i 2015 og 8,2 mio. kr. i 2016, mens 6,8 mio. kr. i 2014, 6,9
mio. kr. i 2015 og 7,1 mio. kr. i 2016 (2013-pl) vedrører forhøjelsen af den supplerende pen-
sionsydelse med 4.500 kr., jf. Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti
om en skattereform.

De statslige udgifter til folkepension til personer med fast bopæl i udlandet skønnes i 2014
til 1.944,4 mio. kr.

Aktivitetsoversigt

| 2008| 2009| 2010| 2011| 2012| 2013| 2014| 2015| 2016| 2017

| II.| Behovsdækning
| Antal folkepensionister (1.000)| 849| 870| 902| 932| 966| 993| 1017| 1040| 1061| 1081

| II.| Produktion
| Folkepensionens størrelse pr. 1. januar
| (kr. pr. måned, løbende pl.) ..............
| Samgifte i alt. ....................................| 7.492| 7.724| 8.183| 8.339| 8.581| 8.718| 8.874
| Heraf grundbeløb...............................| 5.096| 5.254| 5.448| 5.552| 5.713| 5.804| 5.908
| Enlige i alt. ........................................| 10.226| 10.543| 11.106| 11.318| 11.646| 11.832| 12.045
| Heraf grundbeløb...............................| 5.096| 5.254| 5.448| 5.552| 5.713| 5.804| 5.908
| Den supplerende pensionsydelse ......| 7.800| 10.300| 10.700| 10.900| 11.200| 15.900| 16.200

| IV.| Ressourceforbrug (1.000 mio. kr.)
| Udgifter i kalenderåret, løbende pl| 83,4| 88,2| 95,4| 100,3| 106,2| 106,5| 116,7| 119,6| 122,3| 124,7
| Udgifter i kalenderåret, 2014-pl.| 96,7| 99,2| 103,5| 106,7| 109,8| 108,4| 116,7| 119,6| 122,3| 124,7

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

II. Behovsdækning
Antal folkepensionister (1.000) 29,7 32,0 34,6 37,6 40,0 42,4 44,8 47,2 49,6 52,0

IV. Ressourceforbrug (1.000 mio. kr.)
Udgifter i kalenderåret, løbende pl 1,1 1,2 1,4 1,5 1,7 1,9 1,9 2,1 2,2 2,3
Udgifter i kalenderåret, 2014-pl. 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,9 1,9 2,1 2,2 2,3
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15.85. Personlige tillæg til pensionister (tekstanm. 114)

15.85.01. Personlige tillæg til pensionister (Lovbunden)

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 465,3 467,1 465,7 460,8 460,8 461,3 461,3

10. Personlige tillæg til pensionister
Udgift ................................................... 464,2 466,3 464,5 459,7 459,7 460,2 460,2
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 464,2 466,3 464,5 459,7 459,7 460,2 460,2

20. Personlige tillæg til pensionister
 i udlandet

Udgift ................................................... 1,2 0,8 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1
44. Tilskud til personer ....................... 1,2 0,8 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1

10. Personlige tillæg til pensionister
Kontoen omfatter udgifter til personligt tillæg og helbredstillæg til folkepensionister og før-

tidspensionister tilkendt pension efter de indtil 1. januar 2013 gældende regler. Der ydes person-
ligt tillæg til økonomisk særligt vanskeligt stillede pensionister og helbredstillæg efter henholdsvis
§ 14, stk. 1 og § 14 a i lov om social pension og henholdsvis efter § 17, stk. 2 og § 18 i lov om
højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv.

Personligt tillæg ydes til økonomisk særligt vanskeligt stillede pensionister efter en konkret
individuel vurdering. Tillægget er ikke formålsbestemt.

Helbredstillæg, der blev indført ved lov nr. 1087 af 13. december 2000 om ændring af lov
om socialpension, lov om aktiv socialpolitik og forskellige andre love, gives til dækning af
egenbetalingen til udgifter, som den offentlige sygesikring yder tilskud til efter sundhedsloven.
Det drejer sig om udgifter til medicin, behandling hos tandlæge, kiropraktor, fysioterapeut, fod-
terapeut og psykolog. Ved lov nr. 1072 af 17. december 2002 om ændring af lov om social
pension blev reglerne om helbredstillæg udvidet til også at omfatte udgifter til tandproteser, briller
og fodbehandling.

Helbredstillægget ydes på grundlag af pensionistens økonomiske forhold, udtrykt ved den
personlige tillægsprocent. Helbredstillægget dækker 85 pct. af pensionistens egenbetaling til
ydelsen ved en personlig tillægsprocent på 100 pct. og bortfalder ved en tillægsprocent på 0 pct..
Der kan ydes personligt tillæg efter en konkret og individuel vurdering af pensionistens økono-
miske forhold til den resterende del af egenbetalingen.

Tillæg til varmeudgifter efter § 14, stk. 2 og 3 i lov om social pension og § 17, stk. 1 og 3
i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv. ydes efter
særlige regler og konteres på § 15.85.11. Varmetillæg.

Som følge af Aftale mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om
senere tilbagetrækning af 11. maj 2011 er bevillingen forøget med 1,7 mio. kr. i 2014, 2015 og
2016 (2013-pl).

På baggrund af en omlægning af tilskuddet til håndkøbslægemidler, således at der sikres mest
sundhed for de, som har størst behov, er skønnet nedjusteret med 3,5 mio. kr. i 2014, 2015 og
2016 (2013-pl).

Som følge af, at førtidspensionister får mulighed for frivilligt at overgå fra førtidspension
efter de gamle regler til førtidspension efter de nye regler, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre
og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af 25. juni 2012, er skønnet nedjusteret med
5,0 mio. kr. i 2014 og 2015, samt 4,5 mio. kr. i 2016 (2013-pl).

Med en statsrefusion på 50 pct. skønnes statens udgifter at udgøre 459,7 mio. kr. i 2014.
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Aktivitetsoversigt

20. Personlige tillæg til pensionister i udlandet
Den statslige udgift til personlige tillæg til pensionister med fast bopæl i udlandet skønnes

for 2014 og de følgende år til 1,1 mio. kr.

15.85.11. Varmetillæg (Lovbunden)

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 376,1 388,0 393,6 402,1 406,4 410,4 414,9

10. Varmetillæg
Udgift ................................................... 376,0 387,9 393,5 402,0 406,3 410,3 414,8
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 376,0 387,9 393,5 402,0 406,3 410,3 414,8

20. Varmetillæg til pensionister i
 udlandet

Udgift ................................................... 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
44. Tilskud til personer ....................... 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

10. Varmetillæg
Efter lov om social pension § 14, stk. 2 og 3, jf. LB 390 af 19. april 2013 samt lov om hø-

jeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension § 17, stk. 1, jf. LB 391 af 19.
april 2013 kan der ydes personlige tillæg til dækning af pensionister og førtidspensionisters var-
meudgifter. Med virkning fra 1. januar 2001 er reglerne om varmetillæg ændret, jf. lov nr. 1087
af 13. december 2000 om ændring af lov om socialpension, lov om aktiv socialpolitik og for-
skellige andre love. Ændringen består i, at beløbsgrænserne for nedtrapning af varmetillæg re-
guleres efter prisudviklingen på flydende brændsel og fjernvarme mv. ifølge Danmarks Statistiks
forbrugerprisindeks, og at pensionistens udgifter til varmt vand indgår i beregningsgrundlaget for
varmetillæg.

Statens udgifter til varmetillæg er afhængige af antallet af tillægsmodtagere samt af den en-
kelte pensionists udgift til opvarmning. Fra 1. marts 2013 udbetales tilskuddet af Udbetaling
Danmark.

Som følge af Aftale mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om
senere tilbagetrækning af maj 2011 er bevillingen forøget med 1,7 mio. kr. i 2014, 2015 og 2016
(2013-pl).

Med en statslig finansiering på 75 pct. skønnes statens udgifter at blive 402,0 mio. kr. i 2014.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

II. Behovsdækning (1.000 personer)
Antal pensionister med tillægsprocent
på 100 ................................................ 384 396 402 406 402 401 401 401 401 401
Antal pensionister med tillægsprocent
større end 0........................................ 586 589 604 614 618 622 622 622 622 622

IV. Ressourceforbrug (mio. kr., 2014-pl)
Offentlige udgifter mio. kr................ 1.033 1035 1023 959 946 905 920 920 920 920
Statslige udgifter mio. kr. ................. 517 518 512 479 473 453 460 460 460 460
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Aktivitetsoversigt

20. Varmetillæg til pensionister i udlandet
Ansøgninger fra pensionister i udlandet om personligt tillæg til dækning af varmeudgifter

behandles efter de bindende regler for tildeling og beregning af varmetillæg.
Den statslige udgift til personlige tillæg til dækning af varmeudgifter skønnes i perioden 2014

til 2017 at udgøre 0,1 mio. kr. årligt.

15.88. Overførsel fra Den Sociale Pensionsfond

15.88.01. Overførsel fra Den Sociale Pensionsfond (Lovbunden)

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Indtægtsbevilling ......................................... 11.190,0 11.980,0 12.410,0 12.510,0 12.800,0 12.930,0 13.110,0

10. Overførsel fra Den Sociale Pen-
 sionsfond

Indtægt ................................................ 11.190,0 11.980,0 12.410,0 12.510,0 12.800,0 12.930,0 13.110,0
33. Interne statslige overførsels-

  indtægter ........................................ 11.190,0 11.980,0 12.410,0 12.510,0 12.800,0 12.930,0 13.110,0

Bemærkninger:
ad 33. Interne statslige overførselsindtægter . Beløbene er overført fra § 37.51.01.20. Overførsel til § 15.88 . Den So-

ciale Pensionsfond.

10. Overførsel fra Den Sociale Pensionsfond
Ved lov nr. 521 af 1981 om Den Sociale Pensionsfond bortfaldt det særlige folkepensions-

bidrag på 2 pct. og dermed indbetalingerne til fonden fra 1. januar 1982. fonden videreføres med
de midler, der indtil 1. januar 1982 er tilført fonden. Efter § 1 i lov om Den Sociale Pensionsfond
skal renterne og grundkapitalen af fondens obligationsbeholdning anvendes i overensstemmelse
med den særlige lovgivning herom til ydelse af pensionsforbedringer til personer, der har ret til
social pension og delpension. Renter og grundkapital, der ikke anvendes til pensionsforbedringer,
henlægges til fonden.

Fra fonden er der til og med 1995 blevet overført et beløb til delvis finansiering af merud-
gifterne ved de gennemførte pensionsforbedringer mv. Det drejer sig om lov nr. 252 af 1978, lov
nr. 253 af 1978, lov nr. 254 af 1978 om ændring af lovene om folke-, invalide- og enkepension,
lov nr. 251 om boligydelse til pensionister, lov nr. 69 af 1982 og lov nr. 695 af 1982 om var-
mehjælp til pensionister mv. samt lov nr. 248 af 1983 og lov nr. 249 af 1983 om nye regler for
førtidspension samt lov nr. 346 af 1986 om delpension.

Fra 1986 til 1995 er der blevet overført et beløb svarende til 1,5 pct. (den såkaldte restrente)
af fondens formue. Denne overførsel er ikke og har heller ikke tidligere været tilstrækkelig til at
dække udgifterne til de anførte pensionsforbedringslove.

Principperne for de årlige overførsler blev i forbindelse med finansloven for 1996 fastsat ved
tekstanmærkning, så der fra og med 1996 sikredes fuld dækning af pensionsforbedringslovenes
reelle udgifter. Ved lov nr. 1041 af 23. december 1998 om ændring af lov om Den Sociale Pen-
sionsfond (Anvendelse af den sociale pensionsfonds grundkapital) er lov om Den Sociale Pen-
sionsfond ændret, så princippet om fuld dækning nu følger direkte af loven.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

IV. Ressourceforbrug (mio. kr., 2014-pl)
Offentlige udgifter ......................... 503 507 473 517 525 527 536 542 547 553
Statslige udgifter............................ 377 380 355 388 394 395 402 406 410 415
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Den samlede årlige merudgift til de gennemførte pensionsforbedringer mv. kan i 2014 op-
gøres til 12.511,5 mio. kr. inkl. en korrektion på -131,2 mio. kr. af det beløb, som blev overført
i 2012. Beløbet afrundes til 12.510 mio. kr. Uden korrektionen på -131,2 mio. kr. vedrørende
2012 kan de gennemførte pensionsforbedringer mv. i 2014 opgøres til 12.642,7 mio. kr.

Overførslen for 2012 skønnedes på FL12 til 11.845,3 mio. kr. ekskl. korrektion for 2010 og
til 11.980 mio. kr. inkl. korrektion for 2010 og efter afrunding. Den endelige opgørelse for 2012,
som er baseret på regnskabstal vedrørende de faktisk afholdte udgifter til gennemførte pensions-
forbedringer mv., kan nu opgøres til 11.714,1 mio. kr., svarende til 131,2 mio. kr. mindre end
det faktisk overførte.

Det bemærkes i denne forbindelse, at overførslen af de 12.510 mio. kr. i 2014, 12.800 mio.
kr. i 2015, 12.930 mio. kr. i 2016 og 13.110 mio. kr. i 2017 samtidig vil betyde en overførsel
af midler fra fondens grundkapital.

15.89. Førtidspension

15.89.01. Førtidspension (tekstanm 114) (Lovbunden)

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 7.211,0 7.926,1 13.530,0 9.204,4 9.662,8 10.197,7 10.637,0

10. Førtidspension med 35 pct. refu-
 sion

Udgift ................................................... 6.934,4 7.587,7 9.252,7 8.605,4 9.014,0 9.498,5 9.886,7
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 6.934,4 7.587,7 9.252,7 8.605,4 9.014,0 9.498,5 9.886,7

20. Førtidspension med 50 pct. refu-
 sion

Udgift ................................................... - - 947,2 56,8 52,0 47,6 43,6
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... - - 947,2 56,8 52,0 47,6 43,6

30. Førtidspension med 100 pct. re-
 fusion

Udgift ................................................... - - 2.959,4 54,0 49,5 45,3 41,4
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... - - 2.959,4 54,0 49,5 45,3 41,4

40. Førtidspension til pensionister i
 udlandet

Udgift ................................................... 276,6 338,4 370,7 488,2 547,3 606,3 665,3
44. Tilskud til personer ....................... 276,6 338,4 370,7 488,2 547,3 606,3 665,3

10. Førtidspension med 35 pct. refusion
Pr. 1. januar 2003 trådte førtidspensionsreformen, jf. lov nr. 285 af 25. april 2001 om ændring

af lov om social pension og andre love i kraft, og førtidspensioner, der tilkendes efter de nye
regler, konteres på denne konto. Den statslige finansieringsandel udgør 35 pct.

Førtidspension tilkendes efter arbejdsevnekriteriet. Det er en betingelse, at arbejdsevnen er
varigt nedsat, og at nedsættelsen er af et sådant omfang, at personen ikke vil være i stand til at
blive hel eller delvis selvforsørgende.

Som følge af den frivillige overgang i 2013 fra førtidspension efter de gamle regler til før-
tidspension efter de nye regler, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Fol-
keparti om en skattereform af juni 2012 forhøjes kontoen med 813,3 mio. kr. i 2014, 762,0 mio.
kr. i 2015 og 710,6 mio. kr. i 2016 (2013-pl).
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Som følge af afskaffelse af fradragsretten for indbetalinger til kapitalpensioner, jf. Aftale
mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012
nedsættes kontoen med 49,0 mio. kr. i 2014, 49,0 mio. kr. i 2015 og 48,0 mio. kr. i 2016
(2013-pl).

Som følge af indførelse af tilbud om ressourceforløb, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre,
Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af juni 2012 af førtidspension og
fleksjob nedsættes kontoen med 862,6 mio. kr. i 2014, 1.228,1 mio. kr. i 2015 og 1.484,7 mio.
kr. i 2016 (2013-pl).

Som følge af regeringens forslag om revision af repatrieringsloven nedsættes kontoen med
0,9 mio. kr. i 2014, 1,8 mio. kr. i 2015, 2,7 mio. kr. i 2016 og 3,6 mio. kr. i 2017.

De statslige udgifter til førtidspension med 35 pct. statslig finansieringsandel er budgetteret
til 9.210,4 mio. kr. i 2014.

Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien.
Fra 1. marts 2013 udbetales førtidspension af Udbetaling Danmark.

| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene reduceret med 605,0 mio. kr. i 2014, 484,0
| mio. kr. i 2015, 363,5 mio. kr. i 2016 og 231,9 mio. kr. i 2017 som følge af nedjustering af
| skønnet for hvor mange førtidspensionister, der vælger at benytte muligheden for fri overgang
| fra førtidspension efter de gamle regler til førtidspension efter de nye regler samt nyt skøn for
| aktivitetsniveauet i øvrigt.

20. Førtidspension med 50 pct. refusion
Pr. 1. juni 2013 frem til 31. december 2013 er der mulighed for frivilligt at overgå fra før-

tidspension efter de gamle regler til førtidspension efter de nye regler. Udgifterne vedrørende de
førtidspensionister, der modtog førtidspension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet alminde-
lig og almindelig førtidspension mv. med 50 pct. statslig finansieringsandel, og som overgår til
førtidspension efter lov om social pension, indplaceres på denne konto, jf. Aftale mellem rege-
ringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012 (lov nr. 218 af
5. marts 2013 om ændring af lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig før-
tidspension mv., lov om social pension og lov om individuel boligstøtte).

Som følge af den frivillige overgang i 2013 fra førtidspension efter de gamle regler til før-
tidspension efter de nye regler, jf. Aftale om en skattereform af juni 2012 forhøjes kontoen med
872,1 mio. kr. i 2014, 806,7 mio. kr. i 2015 og 740,9 mio. kr. i 2016 (2013-pl).

Som følge af afskaffelse af fradragsretten for indbetalinger til kapitalpensioner, jf. Aftale om
en skattereform af juni 2012 nedsættes kontoen med 5,0 mio. kr. i 2014, 4,0 mio. kr. i 2015 og
3,0 mio. kr. i 2016 (2013-pl).

De statslige udgifter til førtidspension med 50 pct. statslig finansieringsandel er budgetteret
til 882,7 mio. kr. i 2014.

Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien.
Fra 1. marts 2013 udbetales førtidspension af Udbetaling Danmark.

| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene reduceret med 825,9 mio. kr. i 2014, 765,1
| mio. kr. i 2015, 703,6 mio. kr. i 2016 og 644,1 mio. kr. i 2017 som følge af nedjustering af
| skønnet for hvor mange førtidspensionister, der vælger at benytte muligheden for fri overgang
| fra førtidspension efter de gamle regler til førtidspension efter de nye regler.

30. Førtidspension med 100 pct. refusion
Pr. 1. juni 2013 frem til 31. december 2013 er der mulighed for frivilligt at overgå fra før-

tidspension efter de gamle regler til førtidspension efter de nye regler. Udgifterne vedrørende de
førtidspensionister, der modtog førtidspension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet alminde-
lig og almindelig førtidspension mv. med 100 pct. statslig finansieringsandel, og som overgår til
førtidspension efter lov om social pension, indplaceres på denne konto, jf. Aftale mellem rege-
ringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012, jf. lov nr. 218
af 5. marts 2013 om ændring af lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig
førtidspension mv., lov om social pension og lov om individuel boligstøtte.
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Som følge af den frivillige overgang i 2013 fra førtidspension efter de gamle regler til før-
tidspension efter de nye regler, jf. Aftale om en skattereform af juni 2012 forhøjes kontoen med
2.738,7 mio. kr. i 2014, 2.526,4 mio. kr. i 2015 og 2.312,9 mio. kr. i 2016 (2013-pl).

Som følge af afskaffelse af fradragsretten for indbetalinger til kapitalpensioner, jf. Aftale om
en skattereform af juni 2012 nedsættes kontoen med 15,0 mio. kr. i 2014, 13,0 mio. kr. i 2015
og 12,0 mio. kr. i 2016 (2013-pl).

De statslige udgifter til førtidspension med 100 pct. statslig finansieringsandel er budgetteret
til 2.772,7 mio. kr. i 2014.

Fra 1. marts 2013 udbetales førtidspension af Udbetaling Danmark.
| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene reduceret med 2.718,7 mio. kr. i 2014,
| 2.509,1 mio. kr. i 2015, 2.297,0 mio. kr. i 2016 og 2.093,0 mio. kr. i 2017 som følge af nedju-
| stering af skønnet for hvor mange førtidspensionister, der vælger at benytte muligheden for fri
| overgang fra førtidspension efter de gamle regler til førtidspension efter de nye regler.

| Aktivitetsoversigt

40. Førtidspension til pensionister i udlandet
Efter § 52, stk. 3, i lov om social pension afholder staten fuldt ud udgifterne til førtidspen-

sionister med fast bopæl i udlandet. Udgifterne på kontoen omfatter udgifter til førtidspension til
pensionister i udlandet, der får tilkendt førtidspension efter lov nr. 285 af 25. april 2001 om æn-
dring af lov om social pension og andre love (førtidspensionsreformen), som trådte i kraft pr. 1.
januar 2003.

Som følge af indførelse af tilbud om ressourceforløb, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre,
Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob af juni
2012 nedsættes kontoen med 4,1 mio. kr. i 2014, 6,1 mio. kr. i 2015 og 8,1 mio. kr. i 2016
(2013-pl).

På baggrund af seneste oplysninger om udbetalinger af førtidspension og den forventede til-
gang af nye førtidspensionister skønnes udgifterne at blive 520,1 mio. kr. i 2014.

| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene reduceret med 31,9 mio. kr. i 2014 og 2,5
| mio. kr. i 2015 og forhøjes med 26,8 mio. kr. i 2016 og 56,1 mio. kr. i 2017 som følge af æn-
| dringer i skønnet for aktivitetsniveauet.

| Aktivitetsoversigt

| 2008| 2009| 2010| 2011| 2012| 2013| 2014| 2015| 2016| 2017

| II.| Behovsdækning (1.000)
| Antal førtidspensionister ...................| 74,2| 89,1| 103,0| 114,8| 124,4| 128,9| 134,4| 140,7| 148,1| 154,1
| Antal tilkendelser ..............................| 16,6| 17,1| 17,2| 16,0| 14,3| 6,0| 9,6| 13,2| 14,9| 13,8

| III.| Produktion
| Førtidspension pr. person pr. måned
| Enlige .................................................| 15.232| 15.704| 16.285| 16.594| 17.075| 17.348| 17.660| -| -| -
| Gifte/samlevende ................................| 12.947| 13.348| 13.842| 14.105| 14.514| 14.746| 15.011| -| -| -

| IV.| Ressourceforbrug (100 mio. kr.)
| Offentlige udgifter, løbende pl .........| 116,2| 143,7| 172,1| 196,0| 218,8| 220,5| 247,5| 259,1| 272,8| 283,8
| Offentlige udgifter, 2014-pl ..............| 134,7| 161,6| 186,7| 208,6| 226,3| 224,4| 247,5| 259,1| 272,8| 283,8
| Statens udgifter, 2014-pl ...................| 47,1| 56,6| 65,3| 73,0| 79,2| 77,2| 87,2| 91,2| 95,9| 99,7

| 2008| 2009| 2010| 2011| 2012| 2013| 2014| 2015| 2016| 2017

| II.| Behovsdækning (1.000)
| Antal pensionister..............................| 1,2| 1,5| 1,9| 2,2| 2,4| 2,8| 3,3| 3,7| 4,1| 4,5
| - Heraf antal seniorførtidspensionister| -| -| -| -| -| -| 0,1| 0,1| 0,2| 0,2

| IV.| Ressourceforbrug (mio. kr.)
| Offentlige udgifter i løbende pl. ........| 151,8| 195,3| 223,8| 276,6| 337,9| 375,5| 488,2| 547,3| 606,3| 665,3
| Offentlige udgifter i 2014-pl ..............| 176,0| 219,6| 242,7| 294,4| 349,5| 382,3| 488,2| 547,3| 606,3| 665,3
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| Bemærkning: Førtidspensionens beløb for enlige og andre fremgår af aktivitetsoversigten vedrørende udgifterne til in-
| denlandske pensionister, jf. § 15.89.01. Førtidspension.

15.89.02. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension (tekstanm. 114) (Lovbun-
den)

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 14.104,0 13.238,4 8.570,6 11.543,8 10.570,0 9.660,1 8.826,5

10. Højeste, mellemste og alminde-
lig førtidspension med 100 pct.
refusion inkl. tillægsydelse til al-

 mindelig førtidspension
Udgift ................................................... 8.850,2 8.244,5 5.280,6 7.184,2 6.554,0 5.967,0 5.426,4
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 8.850,2 8.244,5 5.280,6 7.184,2 6.554,0 5.967,0 5.426,4

20. Højeste, mellemste og alminde-
lig førtidspension med 50 pct.

 refusion
Udgift ................................................... 2.640,9 2.494,6 1.587,0 2.149,5 1.965,9 1.793,9 1.635,5
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 2.640,9 2.494,6 1.587,0 2.149,5 1.965,9 1.793,9 1.635,5

30. Højeste, mellemste og alminde-
lig førtidspension med 35 pct.

 refusion
Udgift ................................................... 2.355,7 2.256,1 1.485,5 2.026,6 1.883,1 1.747,3 1.626,3
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 2.355,7 2.256,1 1.485,5 2.026,6 1.883,1 1.747,3 1.626,3

40. Udenlandske førtidspensionister
med højeste, mellemste og al-
mindelig førtidspension inkl. til-
lægsydelse til almindelig førtids-

 pension
Udgift ................................................... 257,2 243,2 217,5 183,5 167,0 151,9 138,3
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 0,2 - - - - - -
44. Tilskud til personer ....................... 257,0 243,2 217,5 183,5 167,0 151,9 138,3

10. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension med 100 pct. refusion inkl. tillægsydelse
til almindelig førtidspension

Førtidspension kunne tilkendes personer, hvis erhvervsevne var varigt nedsat, jf. lov om hø-
jeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv. Afhængig af graden af
erhvervsevnenedsættelsen tilkendtes højeste, mellemste, forhøjet almindelig eller almindelig før-
tidspension. Til pensionen kan tilkendes og udbetales bistands- eller plejetillæg. Personer, som
opfylder betingelsen for højeste, mellemste, forhøjet almindelig eller almindelig førtidspension,
men som har en erhvervsindtægt, der afskærer dem fra at opnå pension, har tidligere kunnet få
tilkendt invaliditetsydelse. Pr. 1. juli 2008 tilkendes personer på højeste, mellemste, forhøjet al-
mindelig eller almindelig førtidspension automatisk invaliditetsydelse, hvis pensionen er gjort
hvilende.

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti om finansloven
for 2006 af november 2005 er der indført en ekstra tillægsydelse til forhøjet almindelig og al-
mindelig førtidspension, der løfter den samlede pensionsydelse til niveauet for mellemste før-
tidspension. Kommunernes udgifter til tillægsydelsen refunderes fuldt ud af staten.

Staten afholder endvidere kommunernes udgifter til tillæg efter § 62 om tillæg som følge af
højt kommunalt skatteniveau. Efter § 67 afholder staten kommunernes udgifter til førtidspension,
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invaliditetsydelse og bistands- og plejetillæg til personer under 67 år, hvis afgørelsen om ret til
pension er truffet inden d. 1. januar 1992, samt hvis kommunen inden 1. januar 1992 har afgivet
indstilling til revaliderings- og pensionsnævnet.

Staten afholder kommunernes udgifter til førtidspension, invaliditetsydelse og bistands- og
plejetillæg til personer, der er fyldt 60 år, når der er truffet afgørelse om pension forud for d. 12.
juni 1997.

Staten afholder udgifterne til pension til personer, der d. 1. januar 1992 har ophold i en in-
stitution efter bistandslovens § 112, stk. 1, og som får tilkendt pension efter dette tidspunkt.

Som følge af den frivillige overgang i 2013 fra førtidspension efter de gamle regler til før-
tidspension efter de nye regler, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Fol-
keparti om en skattereform af juni 2012 nedsættes kontoen med 2.218,7 mio. kr. i 2014, 2.020,4
mio. kr. i 2015 og 1.834,9 mio. kr. i 2016 (2013-pl).

Som følge af afskaffelse af fradragsretten for indbetalinger til kapitalpensioner, jf. Aftale om
en skattereform af juni 2012 nedsættes kontoen med 26,0 mio. kr. i 2014, 23,0 mio. kr. i 2015
og 20,0 mio. kr. i 2016 (2013-pl).

De statslige udgifter til højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension
med 100 pct. statslig finansieringsandel skønnes til 4.997,4 mio. kr. i 2014. Udgiften på kontoen
forventes at falde i takt med et stadigt mindre antal modtagere af højeste, mellemste, forhøjet
almindelig og almindelig førtidspension.

Fra 1. marts 2013 udbetales førtidspension af Udbetaling Danmark.
| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 2.186,8 mio. kr. i 2014,
| 2.239,0 mio. kr. i 2015, 2.095,0 mio. kr. i 2016 og 1.971,1 mio. kr. i 2017 som følge af nedju-
| stering af skønnet for hvor mange førtidspensionister, der vælger at benytte muligheden for fri
| overgang fra førtidspension efter de gamle regler til førtidspension efter de nye regler samt nyt
| skøn for aktivitetsniveauet i øvrigt.

20. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension med 50 pct. refusion
Efter § 67 i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv.,

afholder staten 50 pct. af finansieringen af udgifter til højeste, mellemste, forhøjet almindelig og
almindelig førtidspension, invaliditetsydelse samt bistands- og plejetillæg, til personer under 60
år, hvis afgørelse om ret til pension er truffet efter d. 1. januar 1992, samt hvis kommunen har
afgivet indstilling til revaliderings- og pensionsnævnet efter denne dato. Refusionen anvises
kommunerne forud for den første i hver måned. Staten afholder 50 pct. af kommunernes udgifter
til førtidspension, invaliditetsydelse og bistands- og plejetillæg til personer under 67 år, hvis af-
gørelsen om pension er truffet d. 12. juni 1997 eller senere.

Som følge af den frivillige overgang i 2013 fra førtidspension efter de gamle regler til før-
tidspension efter de nye regler, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Fol-
keparti om en skattereform af juni 2012 nedsættes kontoen med 700,1 mio. kr. i 2014, 637,8 mio.
kr. i 2015 og 579,9 mio. kr. i 2016 (2013-pl).

Som følge af afskaffelse af fradragsretten for indbetalinger til kapitalpensioner, jf. Aftale om
en skattereform af juni 2012 nedsættes kontoen med 8,0 mio. kr. i 2014, 7,0 mio. kr. i 2015 og
6,0 mio. kr. i 2016 (2013-pl).

Udgiften på kontoen forventes at falde i takt med et stadigt mindre antal modtagere af højeste,
mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension. Den statslige udgift til højeste,
mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension med 50 pct. statslig finansieringsan-
del skønnes til 1.505,5 mio. kr. i 2014.

Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien.
Fra 1. marts 2013 udbetales førtidspension af Udbetaling Danmark.

| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 644,0 mio. kr. i 2014, 568,7
| mio. kr. i 2015, 501,5 mio. kr. i 2016 og 440,6 mio. kr. i 2017 som følge af nedjustering af
| skønnet for hvor mange førtidspensionister, der vælger at benytte muligheden for fri overgang
| fra førtidspension efter de gamle regler til førtidspension efter de nye regler samt nyt skøn for
| aktivitetsniveauet i øvrigt.
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30. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension med 35 pct. refusion
Efter § 67 i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv.,

afholder staten 35 pct. af finansieringen af udgifter til højeste, mellemste, forhøjet almindelig og
almindelig førtidspension, invaliditetsydelse samt bistands- og plejetillæg, hvor sagen er afgjort
efter 1. januar 1999 Udgiften på kontoen forventes at falde i takt med et stadigt mindre antal
modtagere af højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension.

Som følge af den frivillige overgang i 2013 fra førtidspension efter de gamle regler til før-
tidspension efter de nye regler, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Fol-
keparti om en skattereform af juni 2012 nedsættes kontoen med 668,3 mio. kr. i 2014, 622,0 mio.
kr. i 2015 og 578,6 mio. kr. i 2016.306 § 15.89.02.30 (2013-pl).

Som følge af afskaffelse af fradragsretten for indbetalinger til kapitalpensioner, jf. Aftale om
en skattereform af juni 2012 nedsættes kontoen med 7,0 mio. kr. i 2014, 7,0 mio. kr. i 2015 og
6,0 mio. kr. i 2016 (2013-pl).

Den statslige udgift til højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension
med 35 pct. statslig finansieringsandel skønnes at blive 1.394,7 mio. kr. i 2014.

Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien.
Fra 1. marts 2013 udbetales førtidspension af Udbetaling Danmark.

| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 631,9 mio. kr. i 2014, 585,7
| mio. kr. i 2015, 543,4 mio. kr. i 2016 og 493,5 mio. kr. i 2017 som følge af nedjustering af
| skønnet for hvor mange førtidspensionister, der vælger at benytte muligheden for fri overgang
| fra førtidspension efter de gamle regler til førtidspension efter de nye regler samt nyt skøn for
| aktivitetsniveauet i øvrigt.

| Aktivitetsoversigt

| 2008| 2009| 2010| 2011| 2012| 2013| 2014| 2015| 2016| 2017

| II.| Behovsdækning (1.000)
| Antal førtidspensionister ..................| 162,6| 149,5| 137,7| 126,0| 115,1| 102,8| 94,9| 87,1| 79,9| 73,2
| III.| Produktion
| Førtidspension pr. person pr. måned
| a. Ikke enlige
| Højeste førtidspension.......................| 13.391| 13.806| 14.490| 14.765| 15.193| 15.435| 15.712| -| -| -
| Øvrige førtidspensioner.....................| 9.970| 10.279| 10.833| 11.039| 11.359| 11.540| 11.747| -| -| -
| Invaliditetsydelse ...............................| 2.494| 2.571| 2.666| 2.717| 2.796| 2.841| 2.892| -| -| -
| b. Enlige
| Højeste førtidspension.......................| 16.125| 16.625| 17.413| 17.744| 18.258| 18.549| 18.883| -| -| -
| Øvrige førtidspensioner.....................| 12.704| 13.098| 13.756| 14.018| 14.424| 14.654| 14.918| -| -| -
| Invaliditetsydelse ...............................| 2.494| 2.571| 2.666| 2.717| 2.796| 2.841| 2.892| -| -| -

| IV.| Ressourceforbrug i kalenderåret
| (100 mio. kr.)
| Offentlige udgifter løbende pl ..........| 235,6| 228,9| 222,1| 210,4| 196,8| 181,0| 172,7| 158,7| 145,5| 133,4
| Offentlige udgifter, 2014-pl ..............| 273,2| 257,4| 240,9| 223,9| 203,5| 184,2| 172,7| 158,7| 145,5| 133,4
| Statslige udgifter, 2014-pl.................| 188,1| 174,0| 162,5| 149,0| 136,2| 121,8| 113,6| 104,0| 95,1| 86,9
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40. Udenlandske førtidspensionister med højeste, mellemste og almindelig førtidspension
inkl. tillægsydelse til almindelig førtidspension

Efter § 50 i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv.
afholder staten udgifterne til pension til personer, der har fast bopæl i udlandet.

Udgifterne til førtidspensionister under den gamle ordning skønnes til 127,5 mio. kr. i 2014.
| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 56,0 mio. kr. i 2014, 63,8
| mio. kr. i 2015, 73,0 mio. kr. i 2016 og 83,7 mio. kr. i 2017 som følge af ændringer i skønnet
| for aktivitetsniveauet.

| Aktivitetsoversigt

Bemærkninger: Førtidspensionens beløb for enlige og andre fremgår af aktivitetsoversigten vedrørende udgifterne til in-
denlandske pensionister, jf. § 15.89.02. Højeste og mellemste og almindelig førtidspension.

15.89.03. ATP-bidrag af førtidspensioner (Lovbunden)

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 5,9 371,9 422,9 383,1 391,9 403,1 411,4

10. ATP-bidrag af førtidspensioner
Udgift ................................................... - 365,5 416,2 375,5 383,5 393,9 401,2
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... - 365,5 416,2 375,5 383,5 393,9 401,2

20. ATP-bidrag af førtidspensioni-
ster i udlandet

 Udgift ................................................... 5,9 6,3 6,7 7,6 8,4 9,2 10,2
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 5,9 - - - - - -
44. Tilskud til personer ....................... - 6,3 6,7 7,6 8,4 9,2 10,2

10. ATP-bidrag af førtidspensioner
Efter lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og forskellige andre love

er der indført mulighed for, at personer, der modtager førtidspension, frivilligt vil kunne indbetale
bidrag til ATP med virkning fra 1. januar 1997.

Som et led i førtidspensionsreformen, jf. lov nr. 285 af 25. april 2001 om ændring af lov om
social pension og andre love blev det vedtaget, at alle personer, der tilkendes førtidspension før
1. januar 2003 fortsat kan tilmelde sig frivilligt, og at personer, der tilkendes førtidspension efter
1. januar 2003, obligatorisk bliver tilmeldt ATP-ordningen. I begge tilfælde med et statsligt bidrag
på 2/3. Med virkning fra 1. januar 2009 udgør det årlige bidrag 3.240 kr.

Som følge af den frivillige overgang i 2013 fra førtidspension efter de gamle regler til før-
tidspension af juni 2012 efter de nye regler, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Kon-

| 2008| 2009| 2010| 2011| 2012| 2013| 2014| 2015| 2016| 2017

| II.| Behovsdækning (1.000)
| Antal førtidspensionister ...................| 3,0| 2,8| 2,8| 2,3| 2,1| 1,8| 1,5| 1,4| 1,2| 1,1

| IV.| Ressourceforbrug (mio. kr.)
| Statslige udgifter, løbende pl ............| 286,7| 277,7| 271,7| 257,2| 242,8| 220,0| 183,5| 167,0| 151,9| 138,3
| Statslige udgifter, 2014-pl.................| 332,4| 312,3| 294,6| 273,7| 251,1| 223,9| 183,5| 167,0| 151,9| 138,3

| VI.| Bemærkninger
| Førtidspensionens beløb for enlige og andre fremgår af aktivitetsoversigten vedrørende udgifterne til indenlandske
| pensionister, jf. § 15.89.02. Højeste og mellemste og almindelig førtidspension.
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servative Folkeparti om en skattereform af 25. juni 2012 forhøjes kontoen med 49,0 mio. kr. i
2014, 48,0 mio. kr. i 2015 og 45,0 mio. kr. i 2016 (2013-pl).

Som følge af indførelse af tilbud om ressourceforløb, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre,
Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob er
kontoen nedsat med 29,3 mio. kr. i 2014, 41,5 mio. kr. i 2015 og 50,0 mio. kr. i 2016 (2013-pl).

Den statslige udgift til ATP-bidrag af førtidspension skønnes til 417,5 mio. kr. i 2014.
| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene reduceret med 42,0 mio. kr. i 2014, 32,6
| mio. kr. i 2015, 23,5 mio. kr. i 2016 og 14,6 mio. kr. i 2017 som følge af ændringer i skønnet
| for aktivitetsniveauet.

| Aktivitetsoversigt

20. ATP-bidrag af førtidspensionister i udlandet
Den statslige udgift til ATP-bidrag til førtidspensionister bosat i udlandet skønnes til 7,6 mio.

kr. i 2014.

15.89.04. Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister (Lovbunden)

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2011 2012 2013 F 2015 2016 2017
Udgiftsbevilling ........................................... 716,0 382,9 436,3 428,5 455,3 483,8 514,4

10. Supplerende arbejdsmarkedspen-
sion for førtidspensionister
Udgift ................................................... 712,1 378,1 431,6 421,5 446,8 473,6 502,0
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 712,1 378,1 431,6 421,5 446,8 473,6 502,0

20. Supplerende arbejdsmarkedspen-
sion for førtidspensionister i ud-

 landet
Udgift ................................................... 4,0 4,8 4,7 7,0 8,5 10,2 12,4
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 4,0 - - - - - -
44. Tilskud til personer ....................... - 4,8 4,7 7,0 8,5 10,2 12,4

10. Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister
Som led i førtidspensionsreformen, jf. lov nr. 285 af 25. april 2001 om ændring af lov om

social pension og andre love blev der etableret en frivillig supplerende opsparingsordning. Ord-
ningen trådte i kraft d. 1. januar 2003. Ordningen er frivillig og alle førtidspensionister har mu-
lighed for at tilslutte sig ordningen, uanset tilkendelsestidspunkt, og uanset om de har en ar-
bejdsmarkedspension i forvejen. Det er frivilligt, hvor den supplerende opsparingsordning place-
res, men størsteparten af ordningen bliver administreret i ATP-regi.

| 2008| 2009| 2010| 2011| 2012| 2013| 2014| 2015| 2016| 2017

| II.| Behovsdækning (1.000)
| Antal personer på årsbasis ................| 130,9| 133,7| 162,7| 158,6| 171,5| 196,8| 173,9| 177,6| 182,4| 185,7

| III.| Produktion
| ATP pr. person, helårsbasis kr..........| 1.944| 2.160| 2.160| 2.160| 2.160| 2.160| 2.160| 2.160| 2.160| 2.160

| IV.| Ressourceforbrug (mio. kr.)
| Statens udgifter i kalenderåret .........| 254,4| 288,8| 351,3| 342,6| 370,5| 425,0| 375,5| 383,5| 393,9| 401,6
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Af beløbet betaler førtidspensionisterne selv 1/3, og Udbetaling Danmark betaler de reste-
rende 2/3. Udbetaling Danmarks udgifter bliver fuldt ud refunderet af staten. Det samlede bidrag
pr. person i ordningen udgør 5.868 kr. årligt i 2014.

De statslige udgifter til supplerende arbejdsmarkedspension skønnes til 444,2 mio. kr. i 2014.
| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene reduceret med 22,7 mio. kr. i 2014, 35,5
| mio. kr. i 2015, 53,4 mio. kr. i 2016 og 71,4 mio. kr. i 2014 som følge af ændringer i skønnet
| for aktivitetsniveauet.

| Aktivitetsoversigt

20. Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister i udlandet
Den statslige udgift til supplerende arbejdsmarkedspension til førtidspensionister bosat i ud-

landet skønnes til 7,0 mio. kr. i 2014.

| 2008| 2009| 2010| 2011| 2012| 2013| 2014| 2015| 2016| 2017

| II.| Behovsdækning (1.000)
| Antal personer på årsbasis ................| 68,9| 79,9| 85,4| 95,0| 100,8| 101,6| 107,7| 114,2| 121,1| 128,3

| III.| Produktion (kr. p.a., løbende pl)
| SUPP-bidrag på helårsbasis ..............| 3.360| 3.468| 3.600| 3.672| 3.768| 3.840| 3.912| 3.912| 3.912| 3.912

| IV.| Ressourceforbrug (mio. kr.)
| Statens udgifter, 2014-pl ..................| 268,4| 311,7| 333,6| 371,3| 392,8| 397,3| 421,5| 446,8| 473,6| 502,0
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Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 8. (ændret).
Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2001 og er senest ændret på

forslaget til finansloven for 2014, hvor § 15.77.16. er slettet fra overskriften, da hovedkontoen
udgår af forslaget til finansloven for 2014.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at tilbagebetalte tilskud i henhold til gældende tilba-
gebetalingsbestemmelser kan genanvendes under ordningerne.

Ad tekstanmærkning nr. 9. (uændret).
Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2008 og er senest ændret på

finansloven for 2012, hvor § 15.76.26. Særlig indsats for børn og unge er tilføjet.
Tekstanmærkningen giver social-, børne- og integrationsministeren mulighed for at indgå

flerårige forpligtelser, hvor dette skønnes hensigtsmæssigt. Indgåelse af flerårige forpligtelser i
f.eks. kontrakter, er ofte en fordel i forhold til planlægning og tilrettelæggelse af mere omfattende
og langsigtede opgaver.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 100. (uændret).
Tekstanmærkningen er sidst 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 Social-, Børne- og Integrationsministeriet har behov
for at kunne udbetale de pågældende ydelser til f.eks. medlemmer af ad hoc udvalg mv. i mini-
steriet.

Ad tekstanmærkning nr. 101. (uændret).
Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at de pågældende statstjenestemænd under fortsat tje-

neste ved Færøernes Specialskole efter dennes overgang til selvejende institution i 1976 kan op-
retholde deres ansættelsesforhold i staten, og at staten fortsat udbetaler løn med fuld færøsk re-
fusion, jf. akt 551 30. juni 1976. Ordningen medfører ingen nettoudgift for staten. Tekstan-
mærkningen blev første gang optaget på finansloven for 1977/1978 og videreført til og med fi-
nansloven for 1987; blev genoptaget på finansloven for 1990, idet bestemmelserne om de nævnte
statstjenestemænds fortsatte status ikke var indarbejdet i udlægningsloven (lov nr. 719 af 1987).

Ad tekstanmærkning nr. 102. (uændret).
Tekstanmærkningen skaber bevillingsmæssig mulighed for, at social-, børne- og integrations-

ministeren inden for statstilskuddet til Kofoeds Skole kan afholde de i anmærkningen omtalte
deltagerbetalinger mv. for skolens elever. Tekstanmærkningen er første gang optaget på finans-
loven for 1991 og ændret på finansloven for 1992.
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Ad tekstanmærkning nr. 111. (ændret).
| Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2005 og er senest ændret på
| ændringsforslag til forslag til finanslov for 2014.

Tekstanmærkningen bemyndiger social-, børne- og integrationsministeren til at udstede nær-
mere regler for anvendelsen af bevillingen, herunder for ydelse af tilskud, for regnskab og revi-
sion samt for tilbagebetaling, endelighed og afvisning af ansøgninger. Tekstanmærkningen er
indføjet som opfølgning på anbefaling fra Rigsrevisionen i beretning nr. 3/02 "Beretning om
satsreguleringspuljen".

| På finansloven for 2014 er tekstanmærkningen ændret således at §§ 15.25.01. Bedre kvalitet
| i dagtilbud, 15.25.03. Udviklingsarbejde om kvalitet i dagtilbud (KID) og 15.26.01. Forebyggende
| indsats for udsatte børn og unge også er omfattet.

Ad tekstanmærkning nr. 114. (uændret).
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.

Tekstanmærkningen var første gang optaget på finansloven for 1998.
Tekstanmærkningen er opført første gang under § 17 på finansloven for 2002.
Tekstanmærkningen har tidligere været optaget som tekstanmærkning nr. 103 under § 15.
Tekstanmærkningen er optaget på finansloven i forlængelse af Akt 58 8/11 1995.

Ad tekstanmærkning nr. 115. (uændret).
Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2012.
Tekstanmærkningen skaber bevillingsmæssig adgang til, at social-, børne- og integrations-

ministeren på kontoen for statsrefusion til forskudsvis udlagte børnebidrag foretager mellemreg-
ning mellem kommunerne for ikke-forskudsvis udlagte børnepenge. De positive og negative
nettobeløb fra de enkelte kommuner vil ved mellemregningerne sædvanligvis ikke være lige store
i det enkelte år.

Ad tekstanmærkning nr. 116. (uændret).
Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2001 og er senest ændret på

finansloven for 2010, hvor § 15.77.07. Tilskud til det frivillige integrationsarbejde er tilføjet.
Tekstanmærkningen giver ministeren for Social-, Børne- og Integrationsministeriet bemyndigelse
til at fastsætte regler for administrationen af de mindre tilskudsordninger. Formålet er at sikre en
klar hjemmel for Social-, Børne- og Integrationsministeriet til at fastsætte sådanne regler.

Ad tekstanmærkning nr. 117. (uændret).
Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2012.
Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at social-, børne- og integrationsministeren kan yde

hele eller delvise frirejser til, fra og i Grønland. I henhold til praksis bevilges frirejser (hele eller
delvise) i form af tilskud til rejseudgifter ved rejser, der imødekommer sociale hensyn, eller som
bidrager til at formidle kontrakt mellem Grønland og det øvrige rige. I beløbet indgår udgifter til
frirejser til ansatte ved rigsombudet i Grønland i forbindelse med nære pårørendes alvorlige
sygdom, død eller begravelse.

Ad tekstanmærkning nr. 118. (uændret).
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.
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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.

Der vil blive arbejdet på at skabe udtrykkelig hjemmel i anden lovgivning med forventet
fremsættelse i Folketingssamlingen 2013-2014, med henblik på at tekstanmærkningen snarest
muligt kan udgå fra finansloven. Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for
2013.
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