
Aftale om satspuljen på det sociale område 2010-2013 
 
Partierne bag satspuljeforliget, Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, 
Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Liberal Alliance, har den 23. oktober 2009 indgået en aftale 
på det sociale område om udmøntning af satspuljen for 2010.  
 
Aftalen i hovedtræk:  
 
Barnets reform 
Satspuljepartierne er enige om, at det er en central samfundsopgave at støtte de børn, der ikke har trygge 
rammer, og som ikke får den nødvendige støtte hjemmefra. Satspuljepartierne har med aftalen – Barnets 
Reform – taget yderligere skridt til at sikre en målrettet indsats for udsatte børn og unge. Der afsættes samlet 
ca. 928 mio. kr. i perioden 2010 til 2013. Den samlede aftale om Barnets reform kan ses i bilag 1. 
 
Forebyggelse af ungdomskriminalitet og helhedsorienteret gadeplansindsats 
Satspuljepartierne er enige om at styrke indsatsen over for kriminelle og kriminalitetstruede børn og unge, 
bl.a. gennem gadeplansindsatser i udsatte boligområder. Der er samlet afsat 454 mio. kr. i perioden 2010 – 
2013, der skal supplere den eksisterende indsats. Der igangsættes en række initiativer til bekæmpelse af 
ungdomskriminalitet. Blandt initiativerne er en helhedsorienteret gadeplansindsats, som tilrettelægges ud fra 
lokale forhold og behov. Der er her tale om indsatser overfor risiko- og ”lillebror”-grupper, herunder brug af 
mentorer til kriminelle og kriminalitetstruede unge, opsøgende gadeplansmedarbejdere samt 
forældrerådgivning og familierådslagning mv. Der nedsættes en politisk følgegruppe, som udpeger de 
relevante boligområder og som løbende drøfter resultaterne af indsatsen. Andre initiativer er rettet mod unge, 
som allerede har begået kriminalitet: Unge, der afsoner en straf, er varetægtsfængslet eller sidder i 
varetægtssurrogat kan få behandling for deres misbrug og kurser i vredeshåndtering. Og unge, der har 
afsonet en straf, skal forhindres i at falde tilbage i en kriminel løbebane eller på anden måde kommer ind i en 
negativ udvikling efter løsladelsen. For at have bedre tilbud til gruppen oprettes der en ny institutionstype, 
hvor der er mulighed for at tilbageholde de unge. Samtidig ændres magtanvendelsesreglerne, så der på de 
øvrige anbringelsessteder bliver mulighed for at undersøge den unges person eller værelse, hvis der fx er 
grund til at tro, at den unge gemmer våben eller stoffer. Partierne er endvidere enige om i første halvår 2010 
at tage en temadrøftelse om placering af unge under den kriminelle lavalder på sikrede afdelinger. Endelig 
skal kommunernes indsats over for kriminelle og kriminalitetstruede unge styrkes, dels ved at kommunerne 
skal lave planer for indsatsen, ved at Ankestyrelsen gennemfører stikprøver af konkrete sager og ved at 
kommunerne tilbydes bedre rådgivning om, hvordan indsatsen bedst kan tilrettelægges og gennemføres.  
 
Fritidspas 
Fritidsaktiviteter er med til at styrke udsatte børn og unges sociale kompetencer og netværk ligesom det 
bidrager med positive oplevelser i dagligdagen. Satspuljepartierne er enige om at bygge videre på 
erfaringerne fra forsøget med fritidspas fra satspuljeaftalen for 2006. Formålet er at udbrede erfaringerne fra 
forsøget til resten af landet, herunder imødekomme de anbefalinger og udfordringer, som evalueringen af 
projektet peger på. Der afsættes samlet 80 mio. kr. i perioden 2010 til 2013 til en ansøgningspulje, hvor 
kommune har mulighed for at søge om midler til at iværksætte en særlig indsats for at få udsatte børn og 
unge til at deltage i fritidsaktiviteter. 
 
 
 
 



 
Forsøgsordning med åben skolepsykologordning 
Satspuljepartierne er enige om at afsætte midler til en forsøgsordning med åben rådgivning hos 
skolepsykologer. Formålet er at opsamle og udbrede erfaringer med at organisere åben anonym rådgivning i 
PPR-regi i form af træffetider på grundskoler og kommunale ungdomsskoler. Træffetider på skolerne hvor 
elever kan møde op uanmeldt, giver en nem adgang til at søge råd og vejledning om både skolemæssige og 
sociale problemstillinger. 
 
Styrket indsats for sindslidende 
Satspuljepartierne har afsat 140 mio. kr. til en styrket social indsats over for sindslidende. Indsatsen skal ses i 
sammenhæng med den samlede handlingsplan for psykiatri, som dækker både den psykiatriske behandling i 
behandlingspsykiatrien og den sociale indsats i socialpsykiatrien. Handlingsplanen sikrer en bedre 
sammenhæng mellem sektorerne, således at indsatsen i højere grad sætter sindslidende i centrum og 
understøtter den enkeltes mulighed for at leve et liv på egne præmisser og i overensstemmelse med egne 
valg. Initiativerne i den sociale del af handlingsplanen arbejder for inklusion i samfundet og støtter den 
enkeltes mulighed for et liv i egen bolig, uddannelse og et aktivt familie-, fritids- og arbejdsliv. I denne 
forbindelse efterlyser partierne sikre data om udbredelsen af støtte- og kontaktpersonordningerne i 
kommunerne. 
 
Frivilligcentre 
Satspuljepartierne er enige om at afsætte midler til en permanent medfinansiering af frivilligcentrene. Der 
afsættes en permanent bevilling på 20 mio. kr. årligt, som skal bidrage til det økonomiske grundlag for 
frivilligcentrene og dermed medvirke til en fortsat positiv udvikling i frivilligcentrenes arbejde og skabe 
grundlag for oprettelse af nye frivilligcentre. Frivilligcentrene har modtaget støtte fra satspuljen siden 2005 
og evalueringen af den hidtidige støtte viste, at frivillighedscentrene medvirkede til at sikre en lettere adgang 
for den enkelte borger til et frivilligt engagement. 
 
Styrket indsats på prostitutionsområdet 
Satspuljepartierne er enige om at afsætte 4 mio. kr. til en undersøgelse af prostitution. Partierne er desuden 
enige om at afsætte samlet 20 mio. kr. i perioden 2010 - 2013 til etablering af et behandlingstilbud med 
værestedsfunktion og overnatningsmulighed for stofmisbrugende prostituerede kvinder i København. Målet 
er at etablere et fordomsfrit tilbud i forhold til prostitution, som er indrettet specielt på kvinders præmisser, 
og som tilbyder et tværfagligt behandlingsforløb. Det vil sige, at behandlingsforløbet udover at omfatte 
tilbud om stofmisbrugsbehandling og andre relevante sundhedstilbud, også omfatter rådgivning om sociale 
tilbud herunder hjælp til bolig, uddannelse og arbejde. 
 
Støtte til private – drift og udvikling 
Der afsættes samlet 290 mio. kr. i perioden 2010 – 2013 til støtte til NGO’er, frivillige organisationer, 
selvejende og private organisationer der udfører socialt arbejde. Der afsættes dels midler til en pulje til støtte 
til drift af allerede igangsatte projekter, hvis bevilling udløber i 2009 og 2010 og dels til udvikling af nye 
initiativer. 
 
Pulje til at afhjælpe sociale vanskeligheder og til ældre 
Med årets satspuljeaftale afsættes der 62 mio.kr. mio. kr. over 4 år til 2 temaer: 
• At afhjælpe eller forebygge vanskeligheder for udsatte grupper 
• Understøttelse af ældres livskvalitet 
  



Målene med puljerne er således dels at afhjælpe sociale vanskeligheder og sikre mennesker med sociale 
problemer bedre muligheder, dels at hjælpe ældre borgere til længst muligt at udnytte egne sociale og 
sundhedsmæssige kompetencer for derigennem at opnå forbedret livskvalitet. 
 
Satspuljepartierne vil efter vurdering af de indkomne ansøgninger kunne ændre på fordelingen mellem de 
afsatte midler til henholdsvis drifts- og udviklingspuljer. 
 
Parrådgivning 
Partierne er enige om at videreføre aktiviteter vedr. parrådgivning, der har til formål at forebygge 
samlivsophør og at sikre at par bliver sammen. Støtten indtægtsreguleres. Dette aftales nærmere. Der 
afsættes 2,5 mio.kr. årligt hertil i 2010-2013.   
 
Nettogevinst ved beskyttet beskæftigelse 
I en mindre andel af landets kommuner kan det forekomme, at borgere i beskyttet beskæftigelse opkræves 
mere i betaling for transporten end, hvad der svarer til deres lønindtægt. Satspuljepartierne er enige om, at 
der indføres en max. grænse for, hvor høj en andel af sin nettolønindtægt en borger i beskyttet beskæftigelse 
skal betale for befordring. Nødvendige befordringsudgifter derudover skal afholdes af kommunen. 
 
Hjerneskadeklubber for arbejdsrehabilitering 
Satspuljepartierne er enige om at afsætte samlet 60 mio.kr. i perioden 2010 – 2013 til en styrket indsats for at 
bedre hjerneskadedes muligheder for at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet. Konkret skal der med 
udgangspunkt i Clubhouse/Fountain House modellen udvikles en model for arbejdsrehabiliteringsklubber for 
hjerneskadede. Klubberne skal med udgangspunkt i den enkelte rehabilitere voksne med erhvervet 
hjerneskade i forhold til deres sociale mestringsevne, hverdagsliv og arbejdsmarkedet via individuelle 
aktiviteter, gruppetilbud, træningsindsatser mv. 
 
Skæve boliger 
Satspuljepartierne er enige om, at der fortsat er brug for flere skæve boliger. Der er som led i tidligere 
satspuljeaftaler afsat midler til opførelse af skæve boliger. Der er enighed om, at informationsindsatsen om 
støttemulighederne skal øges. 
 
Statusmøde i juni 2010 
Partierne mødes i juni med henblik på en status for udmøntningen af aftalen for 2010. 
 


