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Aftale om udmøntning af satspuljen for 2016 på  
beskæftigelsesområdet 
 

Beskæftigelsesministeren har indgået en aftale ved de decentrale forhandlinger 

med arbejdsmarkedsordførerne fra Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, 

Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det 

Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 på beskæftigelses-

området.  

 

Med aftalen udmøntes i alt 406,3 mio. kr. fra satspuljen fordelt med 113,5 mio. kr. 

i 2016, 109,5 mio. kr. i 2017, 97,3 mio. kr. i 2018 og 86,0 mio. kr. i 2019.  

 

Flere borgere i udkanten af arbejdsmarkedet i job eller uddannelse 

Aftalepartierne er enige om, at borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal have en 

effektiv indsats, der kan hjælpe dem tættere på job eller uddannelse. 

 

Med aftalen igangsættes en række initiativer målrettet en ekstraordinær indsats for 

borgere i udkanten af arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet. 

 

 Særligt tilrettelagt virksomhedsforløb: Der skal laves særligt tilrettelagte 

virksomhedsforløb for de mest udsatte borgere, hvor de rustes til at komme 

ud på virksomhederne hurtigst muligt og med den rette støtte. Der afsættes 

16 mio. kr. årligt i 2016 og 2017 og 17,7 mio. kr. i 2018 og 28,5 mio. kr. 

2019 til initiativet. 

 

 Beskæftigelsespakke for flygtninge og indvandrere. Mere virksomhedsret-

tet indsats for flygtninge/indvandrere, herunder branchepakker, hvor flygt-

ninge/indvandrere bibringes kompetencer indenfor brancher med gode 

jobmuligheder i lokalområdet. Der afsættes 22 mio. kr. i 2016, 13 mio. kr. i 

2017, 14,3 mio. kr. i 2018 og 3 mio. kr. i 2019 til initiativet. 

 

 Udvikling i fleksjob: Fleksjobbere med en meget lille arbejdsevne skal 

hjælpes til at øge deres arbejdstid, når det er muligt. Der afsættes 5 mio. kr. 

i 2016 og 16,5 mio. kr. årligt i årene 2017-2019 til initiativet. 

 

 Udsatte unge i brobygningsforløb: Flere udsatte unge kommer i brobyg-

ningsforløb til uddannelse, så de fx kan imødekomme de adgangskrav, der 

er til en erhvervsuddannelse. De unge kommer i ”snusepraktik” på virk-

somheder og uddannelsesinstitutioner og lærer derigennem at begå sig på 

en arbejdsplads og oplever en hverdag på en uddannelsesinstitution. Der 

afsættes 30 mio. kr. i 2016, og 25 mio. kr. årligt i 2017-2019 til initiativet. 

 

 Bedre ressourceforløb: Kommunerne skal blive bedre til at give effektive 

og bedre ressourceforløb. De sociale- og sundhedsmæssige udfordringer 

skal løses parallelt med et virksomhedsforløb, og der skal arbejdes med at 

give borgeren ejerskab til indsatsen. Der afsættes 20,3 mio. kr. i 2016, 12,5 

mio. kr. i 2017, og 8 mio. kr. årligt i 2018 og 2019 til initiativet.  
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 Håndholdt inklusion i samfundet efter løsladelse. Tidligere indsatte skal 

have en koordineret indsats på tværs af de relevante myndigheder efter løs-

ladelse, og deres sager skal holdes åbne i jobcentret, så de hurtigere kan 

komme i arbejde efter afsoning. Der afsættes 4 mio. kr. i 2016 og 5 mio. 

kr. årligt i perioden 2017-2019 til initiativet. 

 
Der vil være særlig fokus på at sikre spredning på henholdsvis projekternes geogra-

fiske placering og kommunernes størrelse. 

 

Videreførsel af eksisterende initiativer 

Aftalepartierne er enige om, at videreføre driftsstøtten til tre eksisterende projekter: 

 Der afsættes i alt 28 mio. kr. til Jobbanken i perioden 2016-2018. 

 Der afsættes i alt 8,7 mio. kr. til Topvirk i perioden 2016-2018. 

 Der afsættes i alt 11,9 mio. kr. til Handicapidrættens Videnscenter i perio-

den 2016-2018. 

 

Det er en forudsætning for den fortsatte bevilling, at der i starten af 2017 udføres 

en ekstern effektevaluering af aktiviteterne, som indgår i forhandlingerne om ud-

møntningen af satspuljen for 2018. Partierne stiller sig positive for at prioritere en 

videreførelse af støtten, såfremt evalueringerne udviser tilfredsstillende resultater.     

 

 

Tabel 1 

Prioritering af satspuljen for 2016 til temaet ’Flere borgere i udkanten af arbejdsmarkedet i job og uddannelse 

 
Ressort   2016 2017 2018 2019 2016-19 

Forhandlingsramme i alt   113,5  109,5  97,3  86,0  406,3  

Særligt tilrettelagt virksomhedsforløb for udsatte (NY) BM 16 16 17,7 28,5 78,2 

Beskæftigelsespakke for flygtninge og indvandrere (NY) UIBM,BM 22 13 14,3 3 52,3 

Udvikling i fleksjob (NY) BM 5 16,5 16,5 16,5 54,5 

Brobygningsforløb til udsatte unge (NY) 
BM, 

MBUL 
30 25 25 25 105 

Bedre ressourceforløb (NY) BM 20,3 12,5 8 8 48,8 

Håndholdt inklusion i samfundet efter løsladelse (NY) JM, BM 4 5 5 5 19 

Videreførsel af projekter med udløb  BM 16,2 21,5 10,8 0,0 48,5 

      Herunder:       

     Handicapidrættens Videnscenter  4,0 5,3 2,6 0,0 11,9 

     Jobbanken  9,3 12,4 6,2 0,0 28 

     Topvirk  2,9 3,8 2 0,0 8,7 
 


