
Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2014 på beskæftigelsesområdet 
 
Beskæftigelsesministeren og partierne bag satspuljeaftalen har indgået en aftale om udmøntning af 
satsreguleringspuljen for 2014 på beskæftigelsesområdet. Aftalen er indgået inden for en ramme på 
56,5 mio. kr. i 2014, 45,0 mio. kr. i 2015, 42,3 mio. kr. i 2016 og 38,3 mio. kr. i 2017. 
 
I tillæg til forhandlingsrammen er der under forhandlingerne omdisponeret yderligere 6,1 mio. kr. i 
2014 og 7,7 mio. kr. i 2015 fra den permanente satspuljebevilling Udvikling af den sociale indsats 
på det rummelige arbejdsmarked.   
 
Personer med handicap 
Det er vigtigt fortsat at understøtte, at personer med handicap får mulighed for at bevare en 
tilknytning til arbejdsmarkedet. Aftalepartierne er på den baggrund enige om at afsætte i alt 61 mio. 
kr. i 2014-2017 til beskæftigelsesfremmende initiativer for handicappede.  
  
Der er afsat 10,0 mio. kr. hvert af årene 2014-2017 til projektet KLAPIII. Projektet gennemføres i 
regi af Landsforeningen LEV. Projektet har til formål at skaffe personer med f.eks. 
udviklingshæmning, autisme, spasticitet og erhvervet hjerneskade ind på arbejdsmarkedet ved brug 
af erfaringerne fra det tidligere KLAPII projekt.  
 
Der er afsat 7,0 mio. kr. hvert af årene 2014-2016 til en pulje, der skal fremme beskæftigelsen for 
personer med handicap, herunder understøtte  udviklingen af nye metoder til at fastholde og bringe 
personer med handicap ind på arbejdsmarkedet. 
 
Erhvervsrettede undervisningstilbud for udsatte grupper 
Der er afsat 4,6 mio. kr. i 2014 og 6,0 mio. kr. i hvert af årene 2015-2017 til Projekt 
Netværkslokomotivet. Projektet har til formål at opkvalificere ledige og medarbejdere med læse-, 
stave- og regneproblemer, så de kan møde behovene på det moderne arbejdsmarked.  
 
Der er afsat 1,5 mio. kr. i 2015 til videreførelse af Taleinstituttets Produktionsskoleprojekt. 
Projektet skal sikre en ekstraordinær indsats til produktionsskoleelever med læse-, stave- og matematik-
vanskeligheder så flere påbegynder og gennemfører en ungdomsuddannelse eller et andet relevant forløb.  
 
Udsatte grupper  
Aftalepartierne er enige om at udmønte i alt 92,8 mio. kr. til beskæftigelsesfremmende initiativer 
for øvrige udsatte grupper, herunder kriminalitetstruede unge og sindslidende førtidspensionister.   
 
Der er afsat 1,4 mio. kr. i 2014 til at styrke Center for aktiv beskæftigelsesindsats (CABI). CABI 
har til hovedformål at indsamle, systematisere og formidle viden om det rummelige arbejdsmarked.  
 
Der er afsat 10,0 mio. kr. i 2014 og 13,0 mio. kr. i hvert af årene 2015-2017 til at videreføre 
projektet High:Five. Projektet er forankret i regi af Virksomhedsforum for Socialt Ansvar. Formålet 
er at hjælpe unge, der er i risiko for marginalisering på grund af kriminalitet eller tilknytning til 
kriminelle miljøer, så de kommer i arbejde.  
 
Der er afsat 0,9 mio. kr. i 2014 og 1,0 mio. kr. i 2015 til projektet Huset Venture Service. Projektet 
er forankret i Huset Venture Nordjylland og har til formål at inkludere personer med begrænset 
arbejdsevne på arbejdsmarkedet ved at tilbyde serviceydelser til virksomheder.  



 
Der er afsat 4,5 mio. kr. i 2014 og 6,0 mio. kr. i 2015 til projektet Jobbanken København. 
Jobbankens aktiviteter understøtter sindslidende førtidspensionister på deres vej tilbage til 
arbejdsmarkedet via rådgivning, undervisning og netværksaktiviteter.  
 
Der er afsat 3,2 mio. kr. i 2014, 5,2 mio. kr. i 2015, 3,3 mio. kr. i 2016 og 6,3 mio. kr. i 2017 til en 
pulje til videreførelse af Selvaktiveringsgrupper for seniorer. Formålet med netværkene er at skaffe 
job til ledige over 50 år. I netværkene møder medlemmerne ligeværdige sparringspartnere og finder 
en ny tilgang til arbejdsmarkedet. 
 
Der er afsat 3,0 mio. kr. hvert af årene 2014-2017 til at videreføre projektet Vold som udtryksform. 
Projektet har som overordnet målsætning at forebygge vold, trusler og chikane på danske 
arbejdspladser. Endvidere er målet at begrænse voldens skadevirkninger, når den finder sted.  
 
Reform af sygedagpengeområdet 
Der er enighed mellem satspuljepartierne om at afsætte en reserve på 18 mio. kr. i 2014 på 
beskæftigelsesområdet, der skal bidrage til at finansiere igangsættelsen af en kommende reform af 
sygedagpengeområdet. Udmøntningen afventer sygedagpengeforhandlingerne, hvorefter 
satspuljeforligskredsen aftaler den konkrete udmøntning af reserven.  
 
Omprioriteringer 
Som led i den samlede aftale om udmøntning af satspuljen er aftaleparterne enige om at 
omprioritere i alt 63,2 mio. kr. på Beskæftigelsesministeriets område. Omprioriteringerne vedrører 
opsparede midler for 49,4 mio. kr. fra puljerne til svage grupper i kanten af arbejdsmarkedet og 
udviklingen af den sociale indsats på det rummelige arbejdsmarked. Partierne er endvidere enige 
om at omprioritere 6,1 mio. kr. i 2014 og 7,7 mio. kr. i 2015 fra puljen til udviklingen af den sociale 
indsats på det rummelige arbejdsmarked. 


