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Aftale om udmøntning af satspuljen for 2015 på beskæftigelsesområdet 

 
Beskæftigelsesministeren har indgået en aftale ved de decentrale forhandlinger med arbejdsmarkeds-

ordførerne fra Det Radikale Venstre, Venstre, Dansk Folkeparti, SF, Liberal Alliance og Det 

Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015 på beskæftigelsesområdet. Med aftalen 

udmøntes i alt 185 mio. kr. fra satspuljen fordelt på 52 mio. kr. i 2015, 64 mio. kr. i 2016, 34 mio. kr. i 

2017 og 35 mio. kr. i 2018.  

 

Målrettede indsatser for borgere på kanten af arbejdsmarkedet 
Partierne er enige om at afsætte i alt 105 mio. kr. i perioden 2015 -2018 til etablering af en række 

målrettede temapuljer for borgere på kanten af arbejdsmarkedet samt til forankringsstøtte til konkrete 

initiativer. Puljerne udmøntes ved efterfølgende ansøgningsrunder. Der skal i udmøntningen af puljerne 

tilstræbes en geografisk spredning. 

 

Gældsrådgivning for borgere på offentlig forsørgelse. God rådgivning om privatøkonomi kan 

medvirke til at undgå, at borgere fastholdes på offentlig forsørgelse på grund af stor gæld. Der er afsat 

en pulje på 4 mio. kr. årligt i 2015–2018 til gældsrådgivning for borgere på offentlig forsørgelse. 

Ansøgningsberettigede er kommuner, private aktører og foreninger mv.  

 

Indslusning på arbejdsmarkedet. Der er afsat en ansøgningspulje på 7,5 mio. kr. i 2015 og 11 mio. kr. i 

2016 til initiativer, der skal understøtte udsatte gruppers kompetencer og parathed til at træde ind på 

arbejdsmarkedet på lige vilkår med andre – fx unge uden uddannelse, kontanthjælpsmodtagere, 

personer i fleksjob mv.  

 

Rum til udsatte på arbejdsmarkedet. Der er afsat en pulje på 9,5 mio. kr. i 2015, 10,7 mio. kr. 2016, 5 

mio. kr. i 2017 og 6 mio. kr. i 2018 til projekter, der skaber rum til fysisk og psykisk handicappede på 

arbejdsmarkedet. Fra puljen vil der også kunne gives støtte til projekter, hvor fokus er på at opnå viden 

om og få erfaring med, hvordan psykisk udsatte kan fastholdes eller komme ud på arbejdsmarkedet.  

 

Pulje til beskæftigelsesinitiativer for veteraner. Satspuljepartierne ønsker med aftalen at sikre en 

målrettet beskæftigelsesindsats for veteraner i hele landet. Der er afsat en pulje på 4 mio. kr. i 2015 og 

6 mio. kr. i 2016 til nye beskæftigelsesinitiativer for veteraner. De nærmere ansøgningskriterier for 

puljen aftales i forligskredsen. Initiativerne skal ses i sammenhæng med forsvarsforligskredsens aftale 

om styrket indsats for de danske veteraner af 3. september 2014, hvori indgår støtte til sagsbehandling i 

forhold til ydelser, indsatser mv.  

 

Fritidsjobambassadører til unge fra udsatte boligområder. Der afsættes en pulje på 5 mio. kr. årligt i 

2015-2018, hvorfra kommunerne, private aktører og foreninger mv. kan ansøge om tilskud til 

ansættelse af fritidsjobambassadører. Ambassadørerne skal medvirke til at styrke fritidsjobindsatsen i 

udsatte boligområder gennem relevante aktiviteter.  

 

 



Forankringsstøtte til eksisterende private projekter 

Aftalepartierne er enige om at afsætte i alt 9,3 mio. kr. til midlertidig forankringsstøtte til en række 

eksisterende satspuljeprojekter, der har udvist gode resultater og ikke har kunnet anvise finansiering 

uden for satspuljen. Støtten gives desuden af hensyn til projekternes planlægning i overgangsperioden 

til de nye ansøgningsprocedurer for satspuljen.   

 

 Der er afsat 2 mio. kr. årligt i 2015–2016 til videreførelse af projektet om helhedsorienteret 

indsats for au pairer i Danmark. 

 Der er afsat 1,3 mio. kr. til videreførelse af projektet Handicapidrættens Videnscenter i 1. 

kvartal 2016.  

 Der er afsat 3,1 mio. kr. til videreførelse af initiativet Sindslidende førtidspensionister tilbage på 

arbejdsmarkedet i 1. kvartal 2016.  

 Der er afsat 0,9 mio. kr. til projektet Socialøkonomisk virksomhed Frederikshavn i 1. kvartal 

2016. 

 

Forbedringer for modtagere af uddannelseshjælp mv. 

Der er afsat samlet 80 mio. kr. til følgende konkrete forbedringer for modtagere af uddannelseshjælp i 

kontanthjælpssystemet. 

 

Mulighed for fritidsjob i forbindelse med særligt tilrettelagt uddannelse (STU). Der er afsat 5 mio. kr. 

årligt i 2015 -2018 til at sikre, at unge på uddannelseshjælp som er på særlig tilrettelagt uddannelse 

(STU) uden modregning kan tjene op til 24.000 kr. (før skat) pr. år. Ved bevillingens udløb skal der 

tages fornyet stilling til initiativets videreførelse.  

 

Bedre samspil mellem uddannelseshjælp, SU og den sociale indsats. Med de gældende regler bliver 

enlige forsørgere på uddannelseshjælp eller SU, hvis barn/børn er anbragt uden for hjemmet, ikke 

betragtet som enlige forsørgere. Herved stilles enlige økonomisk dårligere end par i en tilsvarende 

situation. Det kan blandt andet føre til, at myndighederne oftere må foretage tvangsfjernelser frem for 

frivillige anbringelser med samtykke fra forældrene.     

 

Aftalekredsen er derfor enige om at sikre, at unge enlige forsørgere (under 30 år) med et anbragt barn 

(børn) fremover får ret til forsørgersatsen på uddannelses- og kontanthjælp eller enlig-forsørgertillæg i 

SU-systemet. Det afsættes 15 mio. kr. årligt i 2015–2018 til finansiering af initiativet. Ved bevillingens 

udløb skal der tages fornyet stilling til initiativet. 

 

 

  



 

 
 

 

 

Bevillingerne i den samlede aftale fremgår af nedenstående tabel.  

Tabel 1 

Aftale om udmøntning af satspuljen på beskæftigelsesområdet (mio. kr.) 

Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 I alt  

1) Målrettede indsatser for borgere 
på kanten af arbejdsmarkedet 

32 44 14 15 105 

Heraf      

Ansøgningspulje om 
gældsrådgivning til borgere på 
offentlig forsørgelse 

4 4 4 4 16 

Temapulje om indslusning på 
arbejdsmarkedet 

7,5 11   18,5 

Temapulje om rum til udsatte på 
arbejdsmarkedet 

9,5 10,7 5 6 31,2 

Ansøgningspulje til 
beskæftigelsesinitiativer for 
veteraner 

4 6   10 

Pulje til fritidsjobambassadører til 
unge fra udsatte boligområder 

5 5 5 5 20 

Foranskringsstøtte:      

Heraf videreførelse af projekt om 
støtte og rådgivning for au pairs 

2 2   4 

Heraf videreførelse med et kvartal 
af projektet Handicapidrættens 
Videnscenter 

 1,3   1,3 

Heraf videreførelse med et kvartal 
af projektet sindslidende 
førtidspensionister 

 3,1   3,1 

Heraf videreførelse med et kvartal 
af projektet Socialøkonomisk 
virksomhed Frederikshavn 

 0,9   0,9 

      

2) Forbedringer for modtagere af 
uddannelseshjælp mv. 

20 20 20 20 80 

Heraf      

Mulighed for fritidsjob på STU 5 5 5 5 20 

Bedre samspil mellem 
uddannelseshjælp, SU og den 
sociale indsats 

15 15 15 15 60 

      

Forhandlingsramme 52 64 34 35 185 
 

 


