
28. oktober 2010 
 

Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2011 på beskæftigelsesområdet, 
integrationsområdet samt undervisningsområdet 
 
Beskæftigelsesministeren og ministeren for flygtninge, indvandrere og integration har indgået en aftale 
ved de decentrale forhandlinger med arbejdsmarkedsordførerne og integrationsordførerne om 
udmøntning af satsreguleringspuljen for 2011 for beskæftigelses-, integrations- og 
undervisningsområdet. 
  
Der er for de tre ministerområder forhandlet inden for en samlet ramme på 54,7 mio. kr. i 2011, 50,0 
mio. kr. i 2012, 41,3 mio. kr. i 2013 og 65,3 mio. kr. i 2014.  
 
Beskæftigelsesministeriet  
Ved satspuljeforhandlingerne for 2011 er der på Beskæftigelsesministeriets område i perioden 2011 til 
2014 i alt afsat 97,3 mio. kr. til projekter inden for nedenstående hovedområder.  
 
Svage grupper  
Der er afsat 1,1 mio. kr. i 2011 til at styrke puljen til udvikling af indsatsen på det rummelige 
arbejdsmarked.  
 
Der er afsat 7,0 mio. kr. i 2011, 2,7 mio. kr. 2012, 5,5 mio. kr. i 2013 og 3,3 mio. kr. i 2014 til projektet 
”Indsats i Udkanten”, der har til formål at aktivere ledige med svag tilknytning til arbejdsmarkedet. 
Projektet gennemføres i regi af KFUM.   
 
Der er afsat 4,9 mio. kr. i 2011, 2,3 mio. kr. i 2012 og 2,3 mio. kr. i 2013 til projektet ”Shaqo”, der har 
til formål at integrere svage etniske grupper på arbejdsmarkedet. Projektet gennemføres i regi af 
Akantus Aps. 
 
Der er afsat 1,3 mio. kr. i 2011 til drift af Jobbanken, der arbejder med sindslidende førtidspensionister 
på arbejdsmarkedet. Endvidere er der til Jobbanken afsat 1,4 mio. kr. i 2011 til etablering af viden- og 
dokumentationscenter til beskæftigelsesinitiativer for sindslidende førtidspensionister. Det er aftalt, at 
der skal ses positivt på Jobbanken ved næste års forhandlinger. 
 
Der er afsat 3,0 mio. kr. i 2011, 3,5 mio. kr. i 2012 og 3,5 mio. kr. i 2013 til projektet ”Route 25”, der 
har til formål at hjælpe udsatte unge mellem 15-30 år, der har svært ved at komme ind på 
arbejdsmarkedet. Projektet gennemføres i regi af Det Nationale Netværk af Virksomhedsledere. 
 
Satspuljeordførerne har ikke taget stilling til CABIs fremadrettede bevillingsniveau ved dette års 
forhandlinger, men det er besluttet, at der skal ses positivt på videreførslen af CABIs bevillingsniveau 
ved næste års forhandlinger. 
 
 
 



Handicappede  
Der er permanent afsat 3,0 mio. kr. fra 2011 og frem til at videreføre et projekt, der har til formål at 
forbedre tilknytningen til arbejdsmarkedet for personer med handicap. Projektet gennemføres i regi af 
Huset Venture Nordjylland. 
 
Der er afsat 0,3 mio. kr. i 2011 til et projekt, der har til formål at give unge med autisme, mulighed for 
at få beskæftigelsestilbud der tager udgangspunkt i de unges ønsker og behov. Projektet gennemføres i 
regi af Landsforeningen for Autister. 
 
Der er afsat 1,3 mio. kr. i 2011 til et projekt, der har til formål at sikre ligestilling af mennesker med 
psykosociale handicap på arbejdsmarkedet. Projektet gennemføres i regi af Rådet for ligestilling af 
mennesker med psykosociale handicap på arbejdsmarkedet. 
 
Der er afsat 1,9 mio. kr. i 2011, og fra 2012 og frem er der permanent afsat 5,0 mio. kr. årligt til 
projektvirksomhed for personer med funktionsnedsættelse. Projektet gennemføres i regi af Huset 
Venture Danmark, der også dækker over Huset Venture Sjælland og Huset Venture Syd.  
 
Sygefravær  
Der er afsat 7,5 mio. kr. i 2011 og 7,5 mio.kr. i 2012 til at videreføre en indsats med henblik på at få 
arbejdsskadede tilbage på arbejdsmarkedet. Projektet gennemføres i regi af Fastholdelsescenteret i 
Arbejdsskadestyrelsen. 
 
Der er afsat 4,0 mio. kr. i 2011, 2,0 mio. kr. i 2012 og 4,0 mio. kr. i 2013 til projektet ”Vold som 
Udtryksform”, der har til formål at forebygge vold i kommunale og regionale virksomheder. Projektet 
gennemføres i regi af Socialt Udviklingscenter. 
  
Satspuljeordførerne har ved dette års forhandlinger ikke afsat midler til at videreføre ordningen om 
befordringsgodtgørelse for modtagere af efterløn og fleksydelse. I tilknytning til satspuljeaftalen vil 
regeringen fremsætte et lovforslag om at ophæve befordringsgodtgørelsen for modtagere af efterløn og 
fleksydelse. Satspuljeordførerne er enige om, at samtlige partier stemmer for at afskaffe loven om 
befordringsgodtgørelsen for modtagere af efterløn og fleksydelse. 
 
Omprioriteringer 
Der er omprioriteringer for i alt 5,7 mio. kr. på Beskæftigelsesministeriets område. Omprioriteringerne 
vedrører tidligere afsatte midler til 1) Øget viden om psykisk arbejdsmiljø 2) Nedsæt sygefraværet – 
stop mobning på arbejdspladser og 3) Opfølgning på førtidspensionsreformen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration 
På Integrationsministeriets område er der i perioden 2011 til 2014 i alt afsat 76 mio. kr. til 
nedenstående initiativer: 
 
Social au pair indsats 
Der er afsat i alt 4 mio. kr. i perioden 2011-2014 til Kirkernes Integrationstjeneste til en social indsats 
for au pairs. Midlerne afsættes under satspuljebevillingen § 18.34.01.20 Støtte og rådgivning for au 
pairs. 
 
Efterskoleforeningens stipendieordning 
Der er afsat i alt 8 mio. kr. i perioden 2011-2014 til at forøge Efterskoleforeningens stipendieordning. 
Midlerne afsættes under satspuljebevillingen Alternative skoleforløb § 18.32.26.40, hvorunder 
Efterskoleforeningen i forvejen støttes i perioden 2010-2012.  Efterskoleforeningen vil desuden kunne 
søge midler fra denne pulje i 2013 således, at der sikres et forhøjet aktivitetsniveau i perioden 2011-
2013. 
 
Skræddersyede kurser om tvangsægteskaber og lignende undertrykkelse  
Der er afsat i alt 8 mio. kr. perioden 2011-2014 til skræddersyede kurser om tvangsægteskaber og 
lignende undertrykkelse. Kurserne målrettes kommunale medarbejdere, så der sikres en professionel 
håndtering af indsatsen i forhold til æresrelaterede konflikter.  
 
Brug for alle unge 
Der er afsat i alt 22 mio. kr. i perioden 2011-2014 til videreførelse af rådgivningsenheden Brug for alle 
unge, der har til formål at få flere nydanske unge til at påbegynde og gennemføre en 
ungdomsuddannelse.  
 
Etnisk Erhvervsfremme 
Der er afsat i alt 4 mio. kr. i perioden 2011 og 2012 til Etnisk Erhvervsfremme, der skal fremme 
etablering, overlevelse og vækst for nydanske iværksættere og mindre virksomheder med nydanske 
ejere.  
 
Pulje til fremme af aktivt medborgerskab for udsatte unge nydanskere 
Der er afsat i alt 30 mio. kr. i perioden 2011-2014 til en pulje, der skal fremme aktivt medborgerskab 
for udsatte unge nydanskere. Det er aftalt, at målgrupperne beskrevet i et oplæg fra Ungdommens Røde 
Kors prioriteres og at idrætsaktiviteter kan støttes under puljen. 
 
Det er aftalt, at Your Gam3 programmet skal støttes under puljen. Det konkrete tilskud vil bero på en 
nærmere faglig vurdering i forbindelse med en efterfølgende ansøgningsrunde.  
 
Øvrigt 
KVINFO bliver som aftalt i satspuljen for 2010 støttet i perioden 2010-2013 under puljen 
forpligtigende samarbejde om videreførelse af det frivillige integrationsarbejde § 18.34.07.10.   
 
Med henblik på at styrke og samordne integrationsindsatsen i de problemramte boligområder 
gennemførere integrationsministeren en gennemgang af alle eksisterende puljer under 



Integrationsministeriet, som forelægges til drøftelse med forligspartierne i 1. halvår af 2011, således at 
en eventuel målretning af ressourcerne kan afklares i god tid inden satspuljeforhandlingerne for 2012. 
 
Undervisningsministeriet  
På Undervisningsministeriets område er der i perioden 2011 til 2014 i alt afsat 38,0 mio. kr. til 
nedenstående projekter: 
 
Der er afsat 4,0 mio. kr. i 2012 til forlængelse af Tosprogs-Taskforcen i 1. halvår af 2012. Frem mod 
satspuljeforhandlingerne for 2012 belyses taskforcens aktiviteter nærmere med henblik på, at der kan 
tages stilling til den videre bevilling.  
 
Det er aftalt, at de ved sidste års satspuljeforhandlinger reserverede midler i 2013 til Træningsskolens 
Arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU) kan anvendes. Parterne er enige om at reservere 34 mio. kr. i 
2014, hvis udmøntning afventer forhandlinger i Undervisningsministeriet i 2011 forud for 
satspuljeforhandlingerne for 2012. Samtidig drøftes en eventuel permanentgørelse af bevillingen. 
 
Det er aftalt, at den ved sidste års satspuljeforhandlinger oprettede pulje til læse- og stavesvage unge 
skal bidrage til fastholdelse af læse- og stavesvage unge i uddannelse, herunder forpraktikanter eller 
trainees samt elever på produktionsskoler, erhvervsgrunduddannelser eller erhvervsuddannelser. Inden 
2013 vil forslag til udmøntning af puljen blive forelagt forligskredsen mhp. deres godkendelse. 
 
 
 
 
 


