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Aftale om satspuljen på det sociale område 2011-2014
Partierne bag satspuljeforliget, Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti,
Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne, har den 27. oktober
2010 indgået en aftale på det sociale område om udmøntning af satspuljen for 2011.
Partierne er enige om, at fordi størrelsen på satspuljen er mindre end normalt, har fokus været på en
prioritering af initiativer, som direkte kommer socialt udsatte grupper samt ældre og handicappede til gode.
Aftalen i hovedtræk:
Psykiatriaftale 2011-2014
Satspuljepartierne er enige om at udfase de midlertidige driftstilskud, som senest indgik i psykiatriaftalen for
2007-2010. Driftstilskuddene på 50 pct. har været givet til botilbud, bostøtte og væresteder i
socialpsykiatrien. Der er enighed om en gradvis aftrapning af tilskuddet, således at tilskuddet videreføres
uændret i 2011 og aftrappes til et driftstilskud på 25 pct. i 2012-2013 og 12½ pct. i 2014. Udfasningen af den
statslige støtte vil kunne give anledning til omstillinger af kommunernes indsats på området.
Satspuljepartierne er enige om at afsætte 336 mio. kr. over 4 år til fortsatte driftstilskud og en række
målrettede initiativer, som udvikler den sociale indsats til børn, unge og voksne med sindslidelser og
psykiske vanskeligheder. Formålet med initiativerne er at sikre en langt mere sammenhængende og
individuelt orienteret social indsats, som bidrager til, at den enkelte sindslidende kan udnytte de muligheder,
som samfundet tilbyder, herunder at sindslidende kan leve et selvstændigt og ansvarsfuldt liv med egen
bolig, familie, netværk, uddannelse og job.
Indsatserne skal bl.a. sikre en bedre opsporing og tidlig indsats til børn og unge med psykiske vanskeligheder
på uddannelsessteder bl.a. gennem forsøg med forebyggende teams. Derudover skal den direkte
borgerrettede bostøtte til sindslidende i egen bolig styrkes for at give sindslidende bedre mulighed for at
minimere de begrænsninger, som sindslidelsen sætter for den enkelte. Hertil kommer initiativer, som
udvikler indsatsen for sindslidende i særforanstaltninger og sindslidende med misbrug, sikrer en bedre støtte
til familier til børn med psykiske vanskeligheder, sikrer en bedre overgang fra barn til voksen samt sikrer en
styrket indsats over for seksuelt misbrugte 15-18 årige.
Bedre overgang til voksenlivet – en styrkelse af efterværnsindsatsen
Unge, som har været anbragt uden for hjemmet, skal have en bedre overgang til voksenlivet.
Midtvejsevalueringen fra Forsøg med efterværn under Lige Muligheder viser et behov for mere fleksible og
målrettede efterværnsindsatser. Derfor afsættes 90 mio. kr. over 4 år til en styrket efterværnsindsats.
Initiativet skal bl.a. sikre nye og bedre efterværnsindsatser, herunder systematisk tilbud om støtte fra
Baglandet og andre frivillige organisationer til tidligere anbragte, ”særtog” til uddannelse og beskæftigelse,
og forsøg med værtsfamilier. Herudover skal der ske en styrket erfarings- og vidensindsamling om støtte til
udsatte unge over 18 år for at afdække forskellige støttetyper samt erfaringer med, hvad der virker bedst. Af
de afsatte midler afsættes en reserve på 10 mio. kr. over 4 år til en kapacitetsudvidelse af Baglandene mv.
Partierne er enige om at drøfte udviklingen i forbindelse med forhandlingerne om satspuljen for 2012.
Partierne er endvidere enige om at følge erfaringerne fra Forsøg med Efterværn under Lige Muligheder tæt
og drøfte dem i forbindelse med satspuljeforhandlingerne for 2012.
Støtte til frivillige organisationer mv.
Satspuljepartierne har i lighed med tidligere år afsat midler til støtte til frivillige organisationer. Der er afsat
120,3 mio. kr. over 4 år til drifts- og overgangstøtte. Med de afsatte midler sikrer satspuljepartierne midler til
at videreføre og forankre indsatsen samt de gode erfaringer hos en række frivillige organisationer, herunder
for udsatte grønlændere og børn af misbrugere. Derudover afsættes der 30 mio. kr. over 4 år til

udviklingsprojekter. Af de afsatte midler udmeldes en udviklingspulje med sigte på at afhjælpe eller
forebygge sociale vanskeligheder for udsatte grupper. Puljen skal tilgodese projekter, der er spredt over hele
landet, herunder i yderområderne. Af midlerne afsættes endvidere en pulje til indsatser mod
spiseforstyrrelser, som tilstræbes udmøntet inden årets udgang.
National civilsamfundsstrategi
Satspuljepartierne er enige om at styrke civilsamfundet gennem en national strategi, som styrker innovation
og udvikling. Til det formål afsættes 100 mio. kr. over 4 år. Strategien skal fremme et aktivt medborgerskab
og en frivillighedskultur, der får flere danskere til at yde en frivillig indsats. Herudover skal strategien styrke
de frivillige organisationers virke og det tværgående samarbejde.

Etablering af flere skæve boliger og forebyggelse af hjemløshed og udsættelser
Satspuljepartierne er enige om at afsætte 40 mio. kr. over 4 år til etablering af 60-70 skæve boliger samt til
forebyggelse af hjemløshed og udsættelser. Dette gøres bl.a. ved at hæve det maksimale tilskud til etablering
af skæve boliger fra 300.000 kr. til 400.000 kr., åbne mulighed for at udlejere kan kræve huslejeindbetaling
via PBS, samt ved at etablere en fremskudt rådgivningsindsats, der kan rådgive lejere i huslejerestancer.
Ghettoindsats
Satspuljepartierne er enige om at afsætte 40 mio. kr. til en social indsats i ghettoområderne. Som led i
indsatsen afsættes der 20 mio. kr. til etablering af jobcenterafdelinger i ghettoerne. Der afsættes desuden 20
mio. kr. til forsøg med refusion af kommunernes udgifter til flyttehjælp og tilskud til en ny start et nyt sted.
Bekæmpelse af menneskehandel
Satspuljepartierne er enige om at afsætte 80 mio. kr. over 4 år til en ny handlingsplan mod menneskehandel.
Handlingsplanen vil bl.a. fokusere på, at:
1. Identificerede ofre for menneskehandel i Danmark får tilbudt beskyttelse og støtte herunder forberedt
hjemsendelse
2. Bagmændene identificeres og straffes
3. Efterspørgslen reduceres
4. Der indsamles og udvikles viden om menneskehandel
5. Relevante aktører på feltet er trænet i menneskehandel
6. Den brede befolkning har viden om alle former for menneskehandel
7. Det landsdækkende opsøgende arbejde målrettes og effektiviseres
Handlingsplanens konkrete indhold drøftes hos ligestillingsministeren.
Anbragte børn med funktionsnedsættelse
Der er behov for at forbedre regelsættet for de anbragte børn med funktionsnedsættelser. Satspuljepartierne
ønsker, at mulighederne for at få bevilget en handicapbil og adgang til tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse
med indlæggelser mv. bevares i forbindelse med en anbringelse. Satspuljepartierne er enige om, at der er
behov for at tydeliggøre og udvikle vejledninger og øvrige implementeringsværktøjer på området i forhold til
de særlige behov og problemstillinger, der findes for anbragte børn med funktionsnedsættelser. Herudover
sikres, at vejledningerne beskriver kompensationsmulighederne for disse børn og deres forældre. Der
afsættes 42,0 mio. kr. i perioden 2011-2014.

Styrkelse af viden om mennesker med handicap
Der afsættes 15,0 mio. kr. i perioden 2011-2014 til en styrkelse af viden om mennesker med handicap.
Midlerne skal bruges til dels at igangsætte en forskningsstrategi, der bl.a. sætter fokus på og styrker den

generelle handicapforskning i Danmark, dels at styrke overvågningsopgaven i Institut for
Menneskerettigheder for at fremme, beskytte og overvåge gennemførelsen af FNs handicapkonvention, og
endelig til at styrke Det Centrale Handicapråds virksomhed.
Bosted til udsatte prostituerede
Der afsættes 20 mio. kr. over 4 år til etablering og drift af et bosted til stofmisbrugende gadeprostituerede
med mulighed for social- og sundhedsmæssig støtte. Bostedet er inspireret af Hanne Mariehjemmet.
Herudover etableres en støtte- og kontaktpersonordning, ligesom der afsættes midler til støtte til kvinder på
vej ud af prostitution.
Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner for børn og unge
Der afsættes 20 mio. kr. over 4 år til en styrkelse af uddannelsesindsatsen for unge på sikrede institutioner,
der har opfyldt undervisningspligten, således at de unge får et tilbud om skolegang til og med 10. klasses
niveau, mens de er anbragt på de sikrede institutioner.
Bande-exit og god udslusning
Satspuljepartierne er enige om, at der afsættes midler til pilotprojekter med et bande-exit program, udvidelse
af kriminalforsorgens mentorordning samt implementering af Køreplan for god løsladelse.
Opfølgning på blindeundersøgelse
Satspuljepartierne er enige om, at der i forlængelse af levevilkårsundersøgelsen for mennesker med
synshandicap skal tages initiativ til at se på indsatsen for blinde og stærkt svagsynede særligt med henblik på
at øge deres uddannelsesniveau og grad af beskæftigelse. I samarbejde med Beskæftigelses- og
Undervisningsministeriet nedsættes en arbejdsgruppe, der skal vurdere, om der er behov for en samlet plan
for området. Dansk Blindesamfund vil blive inddraget i disse overvejelser. Arbejdet afsluttes september
2011.
Senfølger af seksuelle overgreb
Satspuljepartierne er enige om, at der skal ske en drøftelse af tilbud til voksne med senfølger af seksuelle
overgreb i forbindelse med satspuljeforhandlingerne for 2012 med henblik på at drøfte behovet for en
landsdækkende permanent indsats på området, herunder hvordan ”Fynsmodellen” med en kombination af
professionel behandling og frivillig rådgivning og støtte kan udbredes.
Det Fælles Ansvar II
Satspuljepartierne er enige om, at der i forbindelse med forhandlingerne om satspuljen for 2012 tages en
drøftelse af status for afslutningen på Det Fælles Ansvar II.
BPA
Det er aftalt, at satspuljepartierne følger den fortsatte implementering af BPA tæt.
Statusmøde i juni 2011
Satspuljepartierne mødes i juni 2011 med henblik på en status for udmøntningen af aftalen for 2011. Forud
for statusmødet vil der blive udarbejdet en gennemgang af puljer relateret til ghetto og integration under
Socialministeriet, som forelægges til drøftelse med forligspartierne på statusmødet, således at en eventuel
målretning af ressourcerne kan afklares i god tid inden satspuljeforhandlingerne for 2012.

Oversigtstabel: Aftale om satspuljen på det sociale område for 2011-2014
Nr. mio. kr. 2011-pl
Psykiatri
1 Psykiatriaftale 2011-14
I alt Psykiatri
Udsatte grupper
2 Bedre overgang til voksenlivet - en styrkelse af
efterværnsindsatsen
Efterregulering af Barnets Reform
3 Støtte til frivillige organisationer mv.
3b Udviklingspulje
4
5
6
7
8
9
10
11
12

National civilsamfundsstrategi
Flere skæve boliger og forebyggelse af hjemløshed
Ghettoindsats
SISO
En værdig vej ud af prostitution

Uddannelse på sikrede institutioner
Bekæmpelse af menneskehandel
Pilotprojekt med et bande-exit program (JM)
Udvidelse af Kriminalforsorgens mentorordning
(JM)
13 Implementering af Køreplan for god løsladelse (JM)
I alt Udsatte grupper
Handicappede
14 Anbragte børn med funktionsnedsættelse
15 Mere viden om mennesker med handicap
I alt Handicappede
Ramme til forhandling i Socialministeriet
Omprioriteret fra FAII
Samlet beløb til forhandling i Socialministeriet
Forslag i alt
Balance

2011

2012

2013

2014

I alt

84,0
84,0

84,0
84,0

84,0
84,0

84,0
84,0

336,0
336,0

33,0

0,0

26,5

30,5

90,0

5,2
31,8
11,6

7,4
58,6
2,1

12,0
16,9
6,6

16,9
13,0
9,4

41,5
120,3
29,7

25,1
10,0
25,0
6,0
5,0

20,0
7,3
5,0
6,0
5,0

27,5
11,5
5,0
6,0
5,0

27,4
11,2
5,0
6,0
5,0

100,0
40,0
40,0
24,0
20,0

10,0
14,3
4,0
4,0

0,0
21,9
8,0

5,0
21,9
8,0

5,0
21,9
8,0

20,0
80,0
4,0
28,0

1,5
186,5

141,3

151,9

159,3

1,5
639,0

2,0
9,0
11,0
264,0
17,5
281,5
281,5
0,0

21,0
2,0
23,0
248,3

9,5
2,0
11,5
247,4

9,5
2,0
11,5
254,8

248,3
248,3
0,0

247,4
247,4
0,0

254,8
254,8
0,0

42,0
15,0
57,0
1.014,5
17,5
1.032,0
1.032,0
0,0

I. Psykiatri
1. Psykiatriaftale 2011-2014
1 Titel
2 Forslagsstiller
3 Tilskudsmodtager
4 Forslagets formål

5

Forslagets målgruppe

Psykiatriaftale 2011-2014
Socialministeriet
Psykiatriaftalen skal sikre den fortsatte fremdrift og udvikling i
kommunernes sociale indsats over for sindslidende. Dette betyder,
at sindslidende i højere grad skal støttes i at være i stand til at tage
ansvar for egen livssituation og dermed til at leve et selvstændigt liv
på egne præmisser med familie, uddannelse, job og netværk.
Målgruppen er børn, unge og voksne med en sindslidelse, der som
følge af sindslidelsen har behov for en social indsats.
Det vurderes, at der er ca. 22.000 voksne i Danmark, der har en
behandlingskrævende sindslidelse, og som i kombination med
denne sindslidelse har behov for sociale støtteforanstaltninger. Af
denne gruppe skønnes det, at der er ca. 1000 med meget komplekse
problemstillinger, idet de har en sindslidelse kombineret med et
misbrug af alkohol og/eller narkotika (dobbeltdiagnosticerede).
Det er ikke muligt at vurdere, hvor mange psykisk syge børn og
unge der i dag modtager støtte via de almindelige sociale tilbud i
kommunen, og hvor mange der benytter sig af socialpsykiatriske
tilbud, da de sociale og psykiske problemer ofte er overlappende.
Hertil kommer, at forældrene til psykisk syge børn og unge er en
indirekte målgruppe, da de ofte er centrale at inddrage i forbindelse
med indsatsen.
Initiativet om særforanstaltninger er målrettet børn, unge og voksne
med sociale vanskeligheder, sindslidelser og/eller handicap.

6

Forslagets konkrete mål

Initiativet skal helt konkret sikre:
• En målrettet indsats over for mennesker i
særforanstaltninger med det formål, at omfanget af
indsatsen over tid kan mindskes samtidigt med, at den
enkeltes situation bliver bedre.
• At sindslidendes mulighed for at blive boende i egen bolig
styrkes, samt at sindslidende får bedre mulighed for at flytte
ud fra botilbud til en mere individuel boligform.
• At indsatsen over for sindslidende med et misbrug styrkes
med henblik på at minimere de negative konsekvenser af en
sindslidelse i kombination med et misbrug.
• En tidlig og mere målrettet opsporing af børn og unge med
psykiske vanskeligheder, med henblik på at den tidlige
indsats kan forhindre, at tilstanden og situation forværres.
• Bedre støtte til familier med børn med psykiske
vanskeligheder.
• Større fokus på overgangen fra barn til voksen samt en

styrket indsats over for unge med en sindslidelse, herunder
spiseforstyrrelse og selvskadende adfærd.
7

Hvordan nås resultaterne

Resultaterne nås ved en mere målrettet anvendelse af midlerne i
psykiatriaftalen, hvor driftstilskuddene udfases, og der iværksættes
en række målrettede udviklingsinitiativer.
Udfasning af driftstilskud
I de tidligere psykiatriaftaler er der ydet driftstilskud til botilbud,
bostøtte, væresteder mv. Driftstilskuddene blev indført med henblik
på at understøtte udbygningen af socialpsykiatrien i den tidligere
kommunale struktur med 14 amter og 275 kommuner. Med
kommunalreformen, hvor kommunerne er blevet større og mere
fagligt og økonomisk bæredygtige, er der ikke længere noget
argument for, at netop disse tilbud skal have støtte fra satspuljen
frem for andre tilbud til sindslidende i kommunerne.
Det foreslås derfor, at driftstilskuddene udfases, så der sker en
gradvis nedtrapning af tilskuddene. Der vil således fortsat være et
driftstilskud på 50 pct. i 2011, som i de tidligere psykiatriaftaler,
hvorefter driftstilskuddet nedtrappes til 25 pct. i 2012 og 2013 og
12,5 pct. i 2014:

Driftstilskud i pct.
Driftstilskud (mio. kr.)

2011
50 %
84,0

2012
25 %
42,0

2013
25 %
42,0

2014
12,5 %
21,0

Fra 2015 og frem, vil udfasningen være slået fuldt igennem, og der
vil ikke længere blive givet driftstilskud til de pågældende botilbud,
bostøtte eller væresteder.
Der er uforbrugte midler på 26,0 mio. kr. fra Psykiatriaftalen for
2007-2010, som foreslås anvendt til at starte en række udviklingsinitiativer allerede i 2011.
Nedenstående tabel viser trækket på satspuljen. Da udviklingsinitiativerne i 2011 forudsættes finansieret af de uforbrugte midler
fra Psykiatriaftalen for 2007-2010, er nettotrækket på satspuljen
84,0 mio. kr. i 2011.
Mio. kr. i 2011 PL
Udfasning af driftstilskud
1. Særforanstaltninger
2. Udvikling af bostøtte
3. Sindslidende med misbrug
4. Opsporing af og tidlig støtte til børn
og unge med psykiske vanskeligheder
5. Støtte til familier med børn med
psykiske vanskeligheder
6. Fokus på overgangen fra barn til
voksen

2011
84,0
3,0
0,0
5,0
6,0

2012
42,0
4,0
9,0
9,0
13,0

2013
42,0
4,0
9,0
9,0
13,0

3,0

3,0

3,0

5,0

4,0

4,0

7. Støtte til unge, som har oplevet
4,0
seksuelle overgreb i barndommen eller
ungdommen
Udgifter i alt
110,0*
*heraf udgør 26 mio. kr. opsparede midler

84,0

84,0

Som en del af Psykiatriaftalen 2011-2014 igangsættes følgende
udviklingsinitiativer.
Udviklingsinitiativer
1. Særforanstaltninger
Der er i foråret 2010 iværksat en undersøgelse, som kortlægger
omfanget af særforanstaltninger for børn, unge og voksne med
sociale vanskeligheder, sindslidelser og handicap. Undersøgelsen
har desuden fokus på kommunernes udfordringer i forhold til
myndighedsvaretagelsen og tilrettelæggelsen af de konkrete
særforanstaltninger samt på gode eksempler fra praksis. I
undersøgelsen inddrages også international viden om området
gennem et litteraturstudie.
Kortlægningen viser blandt andet, at der er behov for øget fokus på
faglighed og organisering, og at man med fordel kan se på
erfaringer fra særforanstaltninger på tværs af målgrupper og alder.
Der kan være inspiration at hente i forhold til, hvordan de faglige
medarbejdere håndterer den problemskabende adfærd, hvilke
metoder der anvendes og hvordan indsatsen organiseres. Samtidigt
har mange mennesker i særforanstaltninger
kombinationsproblematikker, hvor fx handicappede har psykiatriske
overbygninger og sindslidende er sent udviklede.
Der afsættes derfor en central pulje til initiativer, som styrker
indsatsen i særforanstaltninger for børn, unge og voksne med
sociale vanskeligheder, sindslidelser og handicap. Initiativet vil
have fokus på både udredning, den konkrete indsats og
organiseringen af indsatsen. I sammenhæng med projektet sikres, at
resultaterne dokumenteres og formidles til kommunerne, samt
kommunale, regionale og private leverandører.
Initiativet koordineres med VISO, som vil sætte fokus på området.
Der afsættes midler til evaluering samt til formidlings- og
forankringsaktiviteter.
2. Udvikling af bostøtte
Bostøtte er et helt centralt element i indsatsen for, at sindslidende
får den fornødne støtte til at opretholde egen bolig og tage et større
ansvar for eget liv, herunder sikre opfyldelse af personlige ønsker
og mål.
I regeringens handlingsplan for psykiatri blev der afsat midler til en
analyse af bostøtten efter servicelovens § 85. Analysen skal vise,
om de lovgivningsmæssige rammer er tilstrækkelige, og om

84,0

kommunerne har de rette værktøjer og metoder til at sikre, at
sindslidende kan bo i egen bolig.
Analysen skal tjene som grundlag for målrettede
udviklingsprojekter, der kvalificerer indsatsen i bostøtten og giver
medarbejderne nogle bedre metoder og tilgange i arbejdet med
sindslidende.
Initiativet skal sikre en mere individuel tilgang i bostøtten, hvor
indsatsen i højere grad målrettes den enkeltes situation og
individuelle behov. Bostøtten skal sikre, at den enkelte sindslidende
har mulighed for at opretholde egen bolig og give sindslidende i
botilbud mulighed for at flytte i egen bolig. Samtidigt skal bostøtten
sikre sindslidende det fundament i tilværelsen, som gør det muligt at
tage en uddannelse, stifte familie, få et job, opretholde netværk mv.
Der er gode erfaringer i socialpsykiatrien med en mere målrettet
bostøtte. Udviklingsprojekterne vil bl.a. med udgangspunkt i disse
erfaringer, kvalificere og udvikle bostøtten og sprede resultaterne til
alle kommuner.
Der afsættes en central pulje til to initiativer, som udvikler og
kvalificerer indsatsen i bostøtten.
Den gode bostøtte er et udviklingsprojekt som sikrer, at
sindslidende i højere grad lærer at mestre konsekvenserne af
sindslidelsen. En styrket og mere individuel målrettet bostøtte vil
give sindslidende bedre muligheder for at minimere de
begrænsninger, en sindslidelse kan have for den enkeltes
udfoldelsesmuligheder. Det er afgørende for indsatsen, at
mennesker med sindslidelse ikke fastholdes i eget sygdomsbillede,
men får de nødvendige kompetencer til at fastholde ansvaret for
eget liv.
Udviklingsprojektet skal sikre en højere grad af kvalitet og
sammenhæng i indsatsen, der giver medarbejderne de nødvendige
værktøjer til at opstille mål for indsatsen, tilrettelægge indsatsen
med valg af de rette metoder, samt sikre en systematisk opfølgning
på indsatsen. I udviklingsprojektet skal der være fokus på evidens
og effekt, således at medarbejderne hele tiden arbejder ud fra, hvad
der virker, og løbende er i stand til at justere indsatsen på baggrund
af de opnåede resultater.
Den gode udflytning er et modelkommuneprojekt, hvor 2-3
kommuner med succesfulde erfaringer med udflytning inviteres til
at deltage. Formålet er, at hver modelkommune etablerer et
udviklingsprojekt, der videreudvikler og kvalificerer de metoder,
der anvendes til at understøtte sindslidendes udflytning fra botilbud
og til egen bolig. Sideløbende hermed beskrives metoderne med
henblik på videreformidling af erfaringer og resultater.
I udviklingsprojekterne fokuseres på tre faser:

•
•
•

Forberedelse til udflytning
Udflytningssituationen
Fastholdelse i egen bolig efter udflytning

Indholdet i projekterne vil bestå af optræning/udvikling af
færdigheder til egen husførelse, etablering af
tilværelsesfundamenter samt sammenhængen mellem støtteparathed
og støttebehov.
Der afsættes midler til evaluering samt til formidlings- og
forankringsaktiviteter.
3. Sindslidende med misbrug
Efter kommunalreformen har kommunerne i stigende grad
konstateret, at sindslidende med et misbrug er svære at rumme i de
eksisterende tilbud. De falder ofte imellem to stole i forhold til
misbrugsbehandlingen og den psykiatriske behandling samtidigt
med, at de har en problematisk adfærd, som gør det vanskeligt at
håndtere dem. Både i den konkrete udrednings- og
sagsbehandlingsfase, og når den efterfølgende sociale indsats skal
iværksættes.
Der er derfor behov for at sikre en mere målrettet og koordineret
indsats, som i højere grad sikrer et samspil mellem de forskellige
sektorer. Udredningen af den enkelte sindslidende med et misbrug
skal styrkes, så problemstillingerne bliver afdækket. Samtidigt skal
der fokuseres på de ressourcer og det potentiale, som den enkelte er
i besiddelse af, med henblik på en bedring af situationen.
Udviklingsinitiativet indeholder 2 dele:
1. For at styrke indsatsen over for sindslidende med misbrug
iværksættes der et modelprojekt, som integrerer den sociale
indsats, misbrugsbehandlingen og indsatsen i
behandlingspsykiatrien. Modelprojektet målrettes den del af
målgruppen med de sværeste problemstillinger. Projektet
skal sikre en langt mere koordineret indsats gennem et
integreret tilbud, hvor der arbejdes tværfagligt, og hvor
indsatsen foregår ambulant. Med udgangspunkt i det
integrerede tilbud etableres der tværfaglige teams, som
arbejder opsøgende, kontaktskabende og behandlende. De
tværfaglige teams kan udføre indsatsen, der hvor borgeren
befinder sig - enten på gaden, i egen bolig eller i et botilbud.
2. I tilknytning til screeningsprojektet i Kampen mod Narko II
iværksættes et projekt til unge sindslidende med et misbrug.
Screeningsprojektet forventes at afdække misbrugere med
psykiske vanskeligheder, som ikke før var kendt i
socialpsykiatrien, og der er derfor behov for at målrette en
social indsats til denne gruppe med henblik på, at de kan
komme ud af misbruget og mestre de psykiske problemer
på anden vis end ved selvmedicinering gennem et
stofmisbrug.

Der afsættes midler til evaluering samt til formidlings- og
forankringsaktiviteter.
4. Opsporing af og tidlig støtte til børn og unge med psykiske
vanskeligheder
Udviklingsinitiativets overordnede mål er dels at videreføre og
udbygge indsatsen for at opspore unge med psykiske vanskeligheder
på ungdomsuddannelserne, dels at udvikle en tidlig og koordineret
indsats over for børn og unge med psykiske vanskeligheder på
uddannelsesstederne med henblik på at forebygge udskillelse af
børn fra folkeskolerne. Initiativet tager afsæt i de eksisterende
regler, efter hvilke den egentlige psykiatriske behandling af børn og
unge hører under sundhedsvæsenet, mens der i henhold til den
sociale lovgivning skal ydes støtte til børn med behov herfor uanset
diagnoser mv. Initiativet består af to dele.
Del I - Videreførelse af opsporing på ungdomsuddannelserne: Den
eksterne evaluering af psykiatriaftalen 2007-2010 viser gode
erfaringer med projekter, der opprioriterer den forebyggende
psykologiske indsats for unge på ungdomsuddannelser gennem
placering af psykologer på uddannelserne, som lærerne kan henvise
direkte til, og som desuden har åben konsultation. Disse erfaringer
ønskes derfor udbredt og videreudviklet med henblik på at sikre en
kvalificeret opsporing af de unge på uddannelsen, som har behov
for psykologisk støtte, samt at sikre en forebyggende psykologisk
indsats for unge på ungdomsuddannelserne. Initiativet skal dels
videreudvikle og forankre de eksisterende erfaringer med
psykologiske behandlingsfunktioner på ungdomsuddannelserne, og
dels sikre, at undervisere på ungdomsuddannelser har let adgang til
vejledning og rådgivning, når de møder en frafaldstruet ung, hvor de
har mistanke om psykiske vanskeligheder. Det overordnede formål
er således, at psykiske problemer hos de unge opspores og
behandles så tidligt som muligt. Der etableres derfor mindst én
psykologisk rådgivning på en ungdomsuddannelse i hver region.
Denne skal dække de omkringliggende ungdomsuddannelser,
således at der samlet set vil være tale om et landsdækkende
rådgivningstilbud. Rådgivningen skal dels være åben for de
studerende i et flertal af ugens dage. Dels skal projekterne forpligte
sig på en eller flere af følgende tilbud til uddannelsernes
undervisere: 1) at udbrede simple screeningsværktøjer til
undervisere på kommunens ungdomsuddannelser 2) at etablere en
rådgivnings-funktion (fx telefonisk hotline) for undervisere på
kommunens ungdomsuddannelser og 3) at undervise og supervisere
undervisere på kommunens ungdomsuddannelser. Det vurderes, at
initiativet vil have gode forankringsmuligheder, bl.a. fordi
ungdomsuddannelserne vil få øgede taxameterbevillinger, hvis flere
unge som forventet gennemfører deres uddannelse, hvilket vil give
uddannelsesstederne incitament til at forlænge initiativet udover
projektperioden.
Del II - En tidlig og koordineret indsats: For mange elever falder ud
af skolen, inden de har fuldført folkeskolens afgangsprøve. Flere af
disse elever har ud over indlæringsmæssige og psykologiske

vanskeligheder også ofte sociale problemer. Der igangsættes derfor
et udviklingsarbejde, der sigter på at udvikle og udbygge
samarbejdet mellem socialforvaltning, PPR, skole samt børne- og
ungdomspsykiatrien om identifikation af folkeskolelever med
psykiske vanskeligheder. Målet er bl.a. at tilbyde børn og unge med
begyndende eller lettere psykiske vanskeligheder tidlig behandling
og støtte i nærmiljøet, som kan forebygge senere udskillelse til
psykiatrien og specialiserede tilbud. Udviklingsarbejdet kan fx
omfatte forsøg med forebyggende teams i en region, hvor der er
lang venteliste til PPR og børne- og ungdomspsykiatrien. Forsøget
skal inddrage erfaringerne fra det forsøg, der er etableret under
Undervisningsministeriet i forbindelse med satspuljeaftalen for
2010 om udbredelse og erfaringsopsamling af åben rådgivning hos
skolepsykologer på folkeskoler. Indsatsen og erfaringerne fra
Undervisningsministeriets projekt skal tænkes ind i dette projekt,
således at der iværksættes en sammenhængende og velunderbygget
indsats.

Der afsættes midler til evaluering samt til formidlings- og
forankringsaktiviteter.
5. Støtte til familier med børn med psykiske vanskeligheder
Der skal ydes støtte til familier med børn og unge med psykiske
vanskeligheder med henblik på, at de kan overkomme at have
barnet og den unge i familien. Der er fra psykiatriaftalen 2007-2010
gode erfaringer med netværksdannelse, herunder
erfaringsudveksling, vidensudbygning og ”lynafledning”.
Forældrene oplever ifølge evalueringen, at deres deltagelse i
netværket har medvirket til at forbedre forholdet mellem forældre
og barn/ung. Forældrene vurderer ligeledes, at deres barn i nogen
eller høj grad har haft gavn af forældrenes deltagelse i netværket.
Ca. halvdelen af forældrene vurderer, at deltagelse i netværket kan
medvirke til, at deres barn undgår (gen)indlæggelse. Disse netværk
ønskes fortsat, udviklet og forankret. Der skal desuden opsamles
viden om, hvordan sammensætningen skal være, og hvilke temaer
der er vigtige for forældrene.
Der afsættes midler til formidlings- og forankringsaktiviteter.
6. Fokus på overgangen fra barn til voksen samt en styrket indsats
for unge sindslidende med psykiske vanskeligheder, herunder
spiseforstyrrelser og selvskadende adfærd
I overgangen fra barn til voksen oplever børn og unge ofte, at der
opstår et slip i indsatsen, når den kommunale socialpsykiatri på
voksenområdet skal overtage. Der er derfor behov for at sikre den
nødvendige sammenhæng mellem de indsatser, som sker på
børneområdet, og den fremadrettede indsats på voksenområdet.
Samtidigt er der behov for en styrket opsøgende og tidlig indsats for
den del af ungegruppen, som udvikler psykiske vanskeligheder i de
sene ungdomsår eller tidlige voksenår. Det vil typisk være fra 18-25
år. Også her er der behov for en særlig fokus på de sektorer, som har

kontakten til denne aldersgruppe. Det vil typisk være de
videregående uddannelser og jobcentrene. Den sociale indsats vil
kunne støtte den unge i at håndtere de psykiske problemer i den
vanskelige overgang fra ung til voksen, hvor man flytter hjemmefra,
videreuddanner sig, får læreplads mv. og i nogle tilfælde stifter
familie.
Der afsættes midler i en central pulje til målrettede
udviklingsprojekter, der skal styrke indsatsen over for gruppen af
unge sindslidende i overgangen fra barn til voksen, og som sikrer
den fornødne opmærksomhed og de nødvendige værktøjer og
metoder i de sektorer, som møder den unge. I den forbindelse skal
det sikres, at der er den nødvendige opfølgning på
myndighedsniveau, og at der er den nødvendige sammenhæng til
indsatsen i socialpsykiatrien. Der skal skeles til de eksisterende
erfaringer med en sammenhængende og helhedsorienteret indsats,
hvor koordination på tværs af forvaltningsgrænser er det bærende
princip, herunder fx Odense Kommunes ”ungeteams”.
Der afsættes midler til evaluering samt til formidlings- og
forankringsaktiviteter.
7. Støtte til unge, som har oplevet seksuelle overgreb i barndommen
eller ungdommen
For nogle unge med psykiske vanskeligheder er deres problemer
afledt af seksuelle overgreb, som er begået mod dem enten i
barndommen eller i ungdommen. Oplevelser om seksuelle overgreb
i barndommen kan medføre, at man som ung får psykiske problemer
og oplever vanskeligheder ved at håndtere de spørgsmål om eget
seksualliv, kæresteforhold mv., som knytter sig til det at være ung
og på vej til en voksentilværelse. Ligeledes kan overgreb, som sker i
ungdommen – eksempelvis voldtægt – give psykiske problemer for
den unge. Derfor er der behov for et projekt, som har til formål at
afhjælpe de psykiske vanskeligheder, man som ung kan have efter
at have været udsat for seksuelle overgreb enten i barndommen eller
i ungdommen.
Projektet omhandler et behandlingstilbud, hvor den unge, som har
været udsat for overgreb og den unges forældre kan modtage
samtaler med henblik på at bearbejde efterfølgerne af seksuelt
overgreb. Behandlingen kan inddrage allerede kendte
behandlingsformer eksempelvis den behandlingsmodel, der er
udviklet og etableret i Team for seksuelt Misbrugte Børn og Center
for Voldtægtsofre.
Psykoedukation og medarbejdere med brugerbaggrundSom en del
af Psykiatriaftalen er det aftalt at initiativet fra satspuljeaftalen for
2010 om styrket psykoedukation for sindslidende og deres
pårørende skal sætte fokus på medarbejdere med brugerbaggrund
(MB).
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Dokumentation, løbende
opfølgning og evaluering

For hvert initiativ, kan der afsættes op til 1,5 mio. kr. til
dokumentation og evaluering.
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Varighed og forankring

2011-2014.

Der kan reserveres op til 3 pct. af bevillingen til administration mv.
10 Evt.
administrationsomkostninger (heraf 2/3 til lønsum). Det reelle træk på de pågældende puljer og
reservationsbevillinger opgøres ved årets udgang som de faktisk
og efterregulering
afholdte administrationsudgifter.

Mio. kr. i 2011 PL
Bevilling
Omdisponering

2011
84,0
26,0

2012
84,0
0

2013
84,0
0

2014
84,0
0

II. Udsatte grupper
2. Bedre overgang til voksenlivet – en styrkelse af efterværnsindsatsen
1 Titel
Bedre overgang til voksenlivet – en styrkelse af
efterværnsindsatsen
Socialministeriet
2 Forslagsstiller
3 Tilskudsmodtager
Formålet med nærværende forslag er at forbedre tidligere anbragte
4 Forslagets formål
unges overgang til voksenlivet, herunder at de får den nødvendige
og relevante støtte så de får fodfæste i uddannelse eller job og i
øvrigt får kontrol over deres dagligdag og livssituation. Målet er at
hjælpe de unge til et godt voksenliv på lige fod med andre unge.
I Danmark viser tal fra Danmarks Statistik, at kun ca. 30 % af
tidligere anbragte unge har en ungdomsuddannelse, når de er 20-39
år, mens den tilsvarende andel for ikke tidligere anbragte er ca. 80
%.
Anbragte børn har ligeledes et dårligere udgangspunkt for positive
rollemodeller end jævnaldrende. En tredjedel af alle anbragte børns
fædre har således været i fængsel, mens det samme gælder 5,7 % fra
resten af befolkningen. Endvidere er andelen af tidligere anbragte i
fængslet også overrepræsenteret. 17 % af de 20-39 årige kriminelle
er udsatte, idet 13 % af alle 20-39 årige dømte i 2007 var tidligere
anbragte, og 4 % har fået forebyggende foranstaltninger. Til
sammenligning er det kun 7 % af samtlige 20-39 årige, der har
været udsatte.
Med Barnets Reform udvides typen af støtte, som kan gives som led
i efterværn. Det sker ved, at der indføjes en ”andet-kategori”, som
giver kommunen mulighed for i højere grad at tilrettelægge støtte,
der er målrettet den unges situation.
5

Forslagets målgruppe

Unge, der har været, eller er anbragt uden for hjemmet umiddelbart
op til det fyldte 18. år, herunder også unge som herefter vurderes at
have behov for støtte i form af efterværn. Målgruppen for ”Særtog”
til uddannelse og beskæftigelse (metodeudviklingsprojekt) er
anbragte udsatte unge fra 16 år og opefter bosiddende i de
deltagende kommuner.
Tal fra Danmarks Statistik viser, at i alt 1.383 18-årige i 2007 var
anbragt uden for hjemmet, 766 19-årige og 577 er anbragt som 20årige eller ældre.
Endvidere viser tal fra Danmarks Statistik følgende fordeling af
støtte til 18-årige og ældre (ikke anbringelse):
2008
Personlig Rådgiver (§52.3 nr. 6)
Fast kontaktperson (§52.3 nr. 7)
Aflastningsophold (§52.3 nr. 5)

18 år
64
454
45

19 år
22
182
7

20+ år
26
183
9

Praktikophold (§52.3 nr. 9)
Udslusningsordning (§76.3 nr.4 )
Forebyggelse i alt
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37
108
664

9
96
297

1
148
343

Forslagets konkrete mål

Målet med den samlede efterværnspakke er at forbedre
mulighederne for de unge i målgruppen for at klare overgangen til
et selvstændigt voksenliv, herunder f.eks. at bo i selvstændig bolig,
starte på en uddannelse, i virksomhedspraktik og job, samt
fastholdes i disse.

Hvordan nås resultaterne

De enkelte dele i det samlede initiativ er beskrevet nærmere
nedenfor.
Nye og bedre efterværnsindsatser
Som led i aftalen om Barnets Reform er der gennemført en
midtvejsevaluering af projektet ”Forsøg med efterværn”, som indgår
i handlingsprogrammet Lige Muligheder fra 2006. 10 kommuner
gennemfører i den forbindelse forsøg med henholdsvis ret til
efterværn, nye metoder til efterværn og en kombination af de to.
En egentlig effektevaluering foreligger efter planen først i 2013 i
forbindelse med den samlede evaluering af Lige Muligheder. Det
fremgår endvidere af evalueringen, at forsøgene i kommunerne
alene har været i gang i et år. Der er på baggrund af
midtvejsevalueringen derfor ikke grundlag for at sige noget endeligt
om udformningen af en eventuelt ret til efterværn.
Til gengæld viser midtvejsevalueringen, at kommunerne i
overvejende grad har videreudviklet eller oprettet tilbud, som i
forvejen er kendte. Det drejer sig fx om kontaktpersoner, som i
forvejen anvendes som led i efterværn mange steder, og om
netværkshuse/mødesteder, som blandt andet kendes fra privat regi i
form af ”Baglandet” i de større byer. I forlængelse heraf kan det
konstateres, at der særligt er sat projekter i værk rettet mod de unge,
som har et lettere behov for støtte, og som ikke længere er anbragt
eller i en form for udslusning fra et anbringelsessted. Rapporten
konkluderer desuden, at der er behov for fleksible løsninger,
herunder kontaktpersonordninger, i arbejdet med efterværn, som
differentieres og målrettes efter den enkelte unges konkrete
situation, for tidlig kontakt til de unge, så den unge introduceres til
og får mulighed for at overveje mulighederne inden anbringelsen
ophører, og for blandt andet praktisk støtte f.eks. forhold til kontakt
til relevante uddannelsessteder eller arbejdspladser. Endelig viser
rapporten, at der er en udfordring med at nå de unge, som på trods
af et behov takker nej til tilbud om støtte (såkaldte
’foranstaltningstrætte’ unge).
Set i det lys vurderes det, at der for at styrke indsatsen på området,
er behov for at udvikle yderligere konkrete metoder til at støtte de
unge i overgangen til voksenlivet. Metoder som fokuserer på
henholdsvis at få tidlig kontakt med den unge, og som giver rum for

etableringen af fleksible løsninger, og metoder som også er rettet
mod de unge i målgruppen, som har et tungere behov for støtte.
Derfor foreslås, at der iværksættes nye udviklingsprojekter, der i
højere grad end tidligere indeholder en udvikling og systematisk
afprøvning af udvalgte indsatstyper. Det foreslås derfor, at der
igangsættes forsøg med:
 ”Særtog” til uddannelse og beskæftigelse, hvor de deltagende
kommuner forpligtes til, at der i forhold til den enkelte anbragte
unge nedsættes en tværfaglig gruppe (bl.a. med deltagelse af
anbringelsessteder, ungdommens uddannelsesvejledning,
uddannelsessteder, socialforvaltning og
beskæftigelsesforvaltning) som skal indgå i et tæt og
forpligtende samarbejde fra den unge er fyldt 16 år. Der
fastlægges en række uddannelses- og jobmål i samarbejde med
den unge, som løbende justeres i forhold til den unges situation.
Gruppens ansvar og indsats bortfalder ikke, når den unge bliver
myndig, men skal, når det er nødvendigt, fortsætte frem til den
unge fylder 23 år, eller hvis det eller de opstillede mål er nået
inden da. Særtoget skal således bringe de unge gennem
overgangen mellem børne- og unge og voksenregler.
 Forsøg med værtsfamilier, hvor den unge - med inspiration fra
Norge - bor i egen lejlighed i en plejefamilies bolig, fx i
kælderen el.lign. Denne type plejefamilie er en mellemting
mellem traditionel plejefamilie og anbringelse på eget værelse.
 Systematisk tilbud om støtte fra Baglandet til tidligere anbragte.
Der etableres et forsøgsprojekt, hvor Baglandet (og evt. andre
frivillige organisationer, herunder TABUKA) på baggrund af
henvendelse fra kommunen eller den unges anbringelsessted,
systematisk kontakter unge, der flytter til området, fordi deres
anbringelse ophører. Ved besøget tilbydes den unge fx
netværksaktiviteter, terapeutiske samtaleforløb eller en
voksenhjælper, som kan etablere kontakt og yde hjælp til den
unge ”uden om systemet”, herunder hjælpe og støtte dem i
forhold til ensomhed, netværk, uddannelse, jobsøgning,
praktiske gøremål i hverdagen mv. Hvis den unge ikke i første
omgang er interesseret i støtten, kontaktes den unge evt. 3 mdr.
senere og herefter systematisk hver 6. mdr. Ved besøgene
drøftes blandt andet, hvordan det går med den unge i forhold til
at klare hverdagen mv. og om den unge nu vil være interesseret i
at modtage støtte fra Baglandet. Efteruddannelse af Baglandets
medarbejdere og frivillige voksenhjælpere indgår i projektet.
Der afsættes endvidere midler til kapacitetsopbygning mv. på
området.
 Forsøg med socialt iværksætteri, hvor der etableres særlige
samarbejder mellem anbringelsesstederne og lokalsamfundene
og evt. med inddragelse af de lokale jobcentre med henblik på at
få de lokale virksomheder og andre relevante aktører engageret i
at hjælpe de unge i form af praktikpladser og job.

Herudover foreslås det, at der med henblik på at øge
anbringelsesstedernes bevidsthed omkring de mere langsigtede
effekter af deres indsats og dermed bidrage til den faglige refleksion
over den pædagogiske indsats på anbringelsesstedet iværksættes et
forsøg med måling af resultaterne af anbringelsessteders indsats,
hvor der på et mindre antal anbringelsessteder sker en systematisk
opfølgning af de unge, efter at de har forladt anbringelsesstedet. De
konkrete spørgsmål til opfølgningen udarbejdes i samarbejde med
FADD og LOS samt de deltagende anbringelsessteder.
Der laves en opsamling af de igangsatte forsøg (særtog,
værtsfamilier, styrket samarbejde) med henblik på at vurdere deres
implementerbarhed og potentiale. Resultaterne heraf vil sammen
med resultaterne af den endelige evaluering af Lige
Muligheder(2013) og erfarings- og vidensindsamlingen (jf.
nedenfor) danne grundlag for en fortsat udvikling og udbredelse af
de samlet set mest lovende indsatser blandt de afprøvede. Dette vil
ske som en sidste fase i det samlede efterværnsinitiativ.
Erfarings- og vidensindsamling om støtte til udsatte unge over
18. år
Det foreslås at gennemføre en erfarings- og vidensopsamling fra
Danmark og andre lande herunder en systematisk afsøgning af den
nordiske og øvrige internationale forskningslitteratur med henblik
på at afdække forskellige måder at etablere støtte på og erfaringer
med, hvad der virker mv.
Resultaterne indgår i det omfang, de giver anledning hertil i
udviklingen og udbredelsen af metoder til efterværn (jf. ovenfor) og
formidles desuden via håndbogen (jf. nedenfor) samt på
vidensportalen, så de kan tjene som inspiration til alle fagfolk på
området. Resultaterne vil dermed fx kunne give indspark til den
kommende mulighed for at iværksætte alternative
efterværnsindsatser, som er en del af Barnets Reform.
Det foreslås i forlængelse heraf også, at der - som supplement til
foreningen TABUKA’s bog (2005), hvor tidligere anbragte kommer
med deres bud på kvalitet i anbringelsen af børn og unge - udgives
en lille bog, hvor unge, der for nylig er blevet myndige med eller
uden efterværnsstøtte, kan fortælle om deres positive erfaringer med
overgangen til voksenlivet
Startsæt
For at hjælpe de unge, som ikke altid har en tilstrækkelig viden om
blandt andet de rent praktiske forhold, der er tilknyttet en
selvstændig voksentilværelse forslås det, at der udarbejdes et startsæt til unge, der ophører med at være anbragt i forbindelse med det
fyldte 18. år eller senere.
Startsættet kan have forskellige former, herunder en mappe
(ringbind) og en applikation til mobiltelefonen, som indeholder
konkrete og nemt forståelige oplysninger om fx valg af læge,
tandlæge, det at melde flytning, til- og afmelding af el og gas,

muligheder for boligsikring, budgetlægning osv. Tanken er, at
mappen udleveres og gennemgås af enten sagsbehandler eller
anbringelsesstedet forud for ophøret af anbringelsen. Udviklingen af
startsættet vil ske med inddragelse af tidligere anbragte for at sikre,
at startsættet rummer de værktøjer, som de unge har brug for.
Opkvalificering af fagpersonale
Det foreslås, at der blandt andet på baggrund er af resultaterne fra
erfarings- og vidensopsamlingen og resultaterne af de afprøvede
metoder i udviklingsprojekterne udarbejdes en håndbog til
sagsbehandlere for overgangen til voksenlivet. Håndbogen kan
indeholde inspiration til udvikling af procedurer, gode eksempler på
indsatser og implementering af disse, en kort og let tilgængelig
gennemgang af relevant lovstof mv.
Endvidere kan der oprettes et nyt kursus om efterværn i
kursuskataloget med særligt fokus på at få de unge gjort klar til og
godt overleveret til voksenlivet, ligesom efterværn gøres til et tema
på vidensportalen med indspark fra håndbog, kurser, diverse forsøg
og udviklingsprojekter på området mv.
Mio. kr. i 2011 PL
Opkvalificering af fagpersonale
Erfaringsopsamling
Anbragte unges positive
fortællinger
Startsæt
Særtog
Systematisk støtte om tilbud fra
Baglandet til tidligere anbragte,
herunder kapacitetsopbygning
Forsøg med værtsfamilier og
socialt iværksætteri
Måling af effekt af
anbringelsesstedernes indsats
Udbredelse af initiativer
Udgifter i alt
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Dokumentation, løbende
opfølgning og evaluering.

2011

2012

2013

2014

0,8
1,0

0,0
0,0

0,4
0,0

1,4
0,0

0,5
1,0
14,5

0,0
0,0
0,0

0,0
0,5
14,0

0,0
0,4
15

9,1

0,0

5,8

4,9

5,5

0,0

2,5

3,5

0,6
0,0

0,0
0,0

0,3
3,0

0,3
5,0

33,0

0,0

26,5

30,5

Nye og bedre efterværnsindsatser:
De fire udviklingsinitiativer evalueres midtvejs med henblik på at
afdække, i hvilket omfang de opfylder de opstillede mål i forhold til
organisering, implementering og foreløbige resultater mv.
Der afsættes midler til projektstyring.
Der foretages en afsluttende evaluering med henblik på måling af
effekten af indsatsen.
Erfarings- og vidensindsamling om støtte til udsatte unge over
18. år
– evalueres ikke.

Startsæt – der foretages en midtvejsevaluering til brug for eventuel
tilpasning af sættet
Opkvalificering af fagpersonale – der foretages evaluering af
kursus i kursuskatalog, hvilket indgår som del af den samlede
evaluering af kursuskataloget.
Der afsættes i alt 2,1 mio. kr. til evaluering
9

Varighed og forankring

Der kan reserveres op til 3 pct. af bevillingen til administration mv.
10 Evt.
administrationsomkostninger (heraf 2/3 til lønsum). Det reelle træk på de pågældende puljer og
reservationsbevillinger opgøres ved årets udgang som de faktisk
og efterregulering
afholdte administrationsudgifter.

Mio. kr. i 2011 PL
Bevilling

2011
33,0

2012
0,0

2013
26,5

2014
30,5

3. Støtte til frivillige organisationer mv.
1 Titel
Støtte til frivillige organisationer mv.
Socialministeriet
2 Forslagsstiller
NGO’er, frivillige organisationer, selvejende og private
3 Tilskudsmodtager
organisationer, der udfører socialt arbejde
Forslaget skal sikre den fortsatte udvikling og støtte af det frivillige
4 Forslagets formål
sociale arbejde, som blev indledt med satspuljeaftalen for 2009 og
videreført i satspuljeaftalen for 2010.
Formålet med den ny proces er bl.a.:
• at sikre forankring af gode erfaringer fra projekterne i
praksis
• at sikre driftsstøtte til landsdækkende tilbud, som ikke kan
forankres i kommunerne eller finansieres på anden vis og
• at lave en proces for behandling af forslagene, der er
gennemskuelig, baseret på faglige vurderingskriterier

5

Forslagets målgruppe

6

Forslagets konkrete mål

7

Hvordan nås resultaterne

Forslaget skal desuden sikre opfølgning på de politiske bindinger
mv., som ligger i satspuljeaftalen fra 2010, med henblik på at sikre
drifts-/overgangsstøtte til organisationer med udløb i 2011, samt
sikre forankringen af de gode resultater fra projekter med udløb i
2010.
Mennesker med funktionsnedsættelser og sociale problemer, der
nyder gavn af frivillige organisationers sociale arbejde samt
medlemmer og borgere repræsenteret af brugerorganisationer.
Det er målet at fastholde den rolle, NGO’er, frivillige organisationer
m.v. har i forhold til at bevare og udvikle ideer til en bedre social
indsats. Målet nås ved støtte til konkrete og relevante projekter fra
NGO’er m.v.
Det er endvidere målet at sikre at de gode sociale indsatser, som
virker, forankres i den sociale praksis.
Der afsættes midler til følgende initiativer til frivillige
organisationer mv.:
1. Reserve til drifts- og overgangsstøtte til organisationer med
udløb i 2010
Under forhandlingerne om satspuljen for 2010 blev projekter med
udløb i 2010 gennemgået med henblik på en vurdering af, om de
skulle have drifts- eller overgangsstøtte. Den afsatte ramme tog
udgangspunkt i denne vurdering. Ved den efterfølgende
ansøgningsrunde om drifts- og overgangsstøtte, var der flere
organisationer, som ansøgte om støtte, end der var plads til på
rammen.
Det blev derfor aftalt i satspuljekredsen, at Socialministeriet følger
en række specifikke projekter tæt for at sikre, at gode resultater fra
netop disse projekter kan opnå en forankring. Der er afsat en
ramme, der kan finansiere disse øremærkede projekter i en periode.
2. Drifts- og overgangsstøtte til organisationer med udløb i 2011

Der afsættes midler til drifts- og overgangsstøtte til projekter med
udløb i 2011.

Mio.kr. (2011-pl)
1. Opfølgning på 2010-aftalen
(2010-udløb)
2. Oplæg til udmøntning af 2011aftalen (2011-udløb)
I alt

8

9

Dokumentation, løbende
opfølgning og evaluering

Varighed og forankring

2011 2012 2013 2014
30,6 25,5 4,1
4,1
1,2 33,1 12,8
31,8 58,6 16,9

8,9

I alt
64,3
56,0

13,0 120,3

For driftsstøttebevillingerne gælder, at der hvert 4. år skal ske en
ekstern resultatvurdering af tilbuddene.
Der kan derudover efter forelæggelse for forligskredsen anvendes
midler til projektstøtte samt til tværgående udvikling og
understøtning af resultat- og effektvurderingerne af de enkelte
projekter.
Driftsstøtte er varig og overgangsstøtte er midlertidig og maksimalt
4-årig.

Der kan reserveres op til 3 pct. af bevillingen til administration m.v.
10 Evt.
administrationsomkostninger (heraf 2/3 til lønsum). Det faktiske træk opgøres ved årets udgang.
og efterregulering

Mio. kr. i 2011 PL
Bevilling

2011

2012

2013

2014

31,8

58,6

16,9

13,0

3b. Udviklingspuljer til private ansøgere
1 Titel
Udviklingspuljer til private
Socialministeriet
2 Forslagsstiller
NGO’er, frivillige organisationer, selvejende og private
3 Tilskudsmodtager
organisationer der udfører socialt arbejde, sociale udviklingsfonde.
Formålet er at støtte udviklingsinitiativer i forhold til socialt arbejde
4 Forslagets formål
udført af NGO’er, frivillige organisationer m.v. Disse kan have
behov for støtte til udvikling og opstart af nye projekter. Der skal
være mulighed for at støtte såvel projekter fra store veldrevne
NGO’er med høj grad af sikkerhed for et godt resultat, som
udvikling og afprøvning af ekstraordinært gode projektidéer fra
mindre og nye ansøgere. Samtidig ønskes det at sikre forankring af
gode resultater i kommunernes opgavevaretagelse.
Der afsættes en pulje med et bredt tema, som har til formål at
understøtte udviklingsprojekter med sigte på at afhjælpe eller
forebygge sociale vanskeligheder for udsatte grupper. Der kan både
ydes støtte til projekter med en relativ bred målgruppe og projekter
med helt specifikke målgrupper. Puljen skal tilgodese projekter, der
samlet set er spredt over hele landet, herunder i yderområder.

5

Forslagets målgruppe

6

Forslagets konkrete mål

Der afsættes desuden en pulje målrettet brugere og pårørende på
området for spiseforstyrrelser. Puljen har til formål at støtte
udviklingsinitiativer, som supplerer det nuværende arbejde på
området for spiseforstyrrelser.
• Mennesker med sociale problemer.
• Brugere og pårørende på området for spiseforstyrrelser.
Målet er at fastholde og styrke den rolle, NGO’er, frivillige
organisationer m.v. har i forhold til at bidrage til udviklingen af nye
ideer til en bedre social indsats. Målet nås ved støtte til konkrete og
relevante projekter fra NGO’er m.v. i forhold til at udvikle og
videreudvikle indsatser.
Målet med projekterne er at afhjælpe eller forebygge sociale
vanskeligheder for udsatte grupper. Dette gøres ved at støtte
projekter, som sikrer:
• Bedre mulighed for at skabe og udvikle netværk.
• Mulighed for støtte til at ændre egen situation.
• Mulighed for skadesreduktion.
• En forebyggende indsats.
Målet med puljen til udviklingsinitiativer på området for
spiseforstyrrelser er endvidere at sikre en fortsat udvikling af
arbejdet på området ud over det arbejde, der i forvejen udføres af
foreningerne på området.

7

Hvordan nås resultaterne

8

Dokumentation, løbende
opfølgning og evaluering.

9

Varighed og forankring

Der afsættes midler til:
• En ansøgningspulje til udviklingsinitiativer inden for temaet:
”At afhjælpe eller forebygge vanskeligheder for udsatte
grupper”
• En ansøgningspulje til udviklingsinitiativer inden for temaet:
”Udvikling af indsatsen mod spiseforstyrrelser”
Der foretages en erfaringsopsamling i regi af Servicestyrelsen

Mio. kr. i 2011
2011
2012
2013
2014
I alt
PL
Afhjælpe eller
9,0
0,0
5,0
5,7
19,7
forebygge
vanskeligheder
for svage
grupper
Udvikling
af
2,6
2,1
1,6
3,7
10,0
indsatsen mod
spiseforstyrrelser
I alt
11,6
2,1
6,6
9,4
29,7
Der kan reserveres op til 3 pct. af bevillingen til administration m.v.
10 Evt.
administrationsomkostninger (heraf 2/3 til lønsum). Det reelle træk på de pågældende puljer og
reservationsbevillinger opgøres ved årets udgang som de faktisk
og efterregulering
afholdte administrationsudgifter.

Mio. kr. i 2011 PL
Bevilling

2011
11,6

2012
2,1

2013
6,6

2014
9,4

4. National civilsamfundsstrategi
1 Titel
2 Forslagsstiller
3 Tilskudsmodtager
4 Forslagets formål

5

Forslagets målgruppe

6

Forslagets konkrete mål

7

Hvordan nås resultaterne

National civilsamfundsstrategi
Socialministeriet
Frivillige foreninger og andre private aktører
Målet er at skabe et samfund, hvor der er plads til alle, og hvor
sårbare familier og socialt udsatte borgere sikres de bedst mulige
vilkår for at få den rigtige støtte, så deres tilknytning til samfundet
bevares. Det involverer i høj grad de tilbud, som de frivillige sociale
organisationer leverer.
Formålet med indsatsen er at forbedre vilkårene for vanskeligt
stillede og socialt udsatte enkeltpersoner og familier via en styrket
inddragelse af civilsamfundet og frivillige organisationer i det
sociale arbejde.
Målgrupperne er:
* sårbare grupper samt socialt udsatte personer og familier. Det kan
f.eks. være personer eller familier, der er i fare for at miste eller
allerede har mistet tilknytningen til samfundet.
* alle foreninger og enkeltpersoner eller grupper, der ønsker at yde
en frivillig indsats, samt kommunerne og det lokale erhvervsliv.
Med civilsamfundsstrategien understøttes følgende målsætninger:
• Et civilsamfund, der er opsøgende og kan skabe kontakt til
borgere, der ikke kan nås af det offentlige.
• Et civilsamfund, der bidrager til at styrke den tidlige,
forebyggende og opsøgende sociale indsats.
• En styrket investering i civilsamfundet, som bidrager til
fortsat innovation og udvikling i det sociale arbejde.
• En frivillighedskultur, hvor det er helt naturligt at involvere
sig aktivt i det danske samfund. Regeringens konkrete mål
er, at 50 pct. af den voksne danske befolkning yder en
frivillig indsats senest i 2020.
• Et mangfoldigt civilsamfund baseret på udvikling af
medborgerskab med rum til alle, der ønsker at yde en
frivillig indsats.
• Et civilsamfund, der samarbejder på tværs af social-,
sundheds-, bolig-, integrations-, beskæftigelses- samt skoleog idrætsområdet om at løse sociale problemstillinger.
• Et civilsamfund, der samarbejder med den offentlige sektor
og det private erhvervsliv om at løse sociale
problemstillinger for dermed at skabe nye samspil i
samarbejdet.
Med henblik på at understøtte målsætningerne sættes der fokus på
følgende fire indsatsområder, hvorunder en række konkrete
initiativer er tilknyttet:
1. Styrke innovation og udvikling i den sociale indsats:

Herunder at identificere nye områder og metoder, hvor brug
af frivillige og private aktører styrker den sociale indsats.
Der etableres en pulje til pilotprojekter, herunder
understøttelse af aktivt ældreliv, som de frivillige
organisationer kan søge midler fra. Endvidere iværksættes
initiativer til fremme af socialt iværksætteri. Til
indsatsområde 1 afsættes der i alt 69,8 mio. kr. over en
fireårig periode.
2. Fremme aktivt medborgerskab og frivillighedskultur:
Herunder at få flere danskere til at yde en frivillig indsats
samt at fremme og synliggøre det frivillige sociale arbejde
og indsats. Der iværksættes en række initiativer i regi af det
europæiske år for frivilligt arbejde til fremme af aktivt
medborgerskab i 2011. Til indsatsområde 2 afsættes der i
alt 10,2 mio. kr. over en fireårig periode.
3. Styrke de frivillige organisationers virke:
Herunder bl.a. at fremme udviklingen af organisationernes
kapacitet og evner til at indgå i et samarbejde. Der etableres
bl.a. en pulje til styrkelse af de frivillige organisationers
virke og udvikles en database over frivillige foreninger. Til
indsatsområde 3 afsættes der i alt 18,1 mio. kr. over en
fireårig periode.
4. Styrke det tværgående samarbejde:
Herunder bl.a. at styrke de organisatoriske rammer for et
velfungerende samarbejde mellem organisationer, det
offentlige og det private erhvervsliv. Til indsatsområde 4
afsættes der i alt 1,9 mio. kr. over en fireårig periode.
8

Dokumentation, løbende
opfølgning og evaluering.

Der skal løbende ske en vurdering af, om initiativer skal fortsættes.
Socialministeriet vil derfor hvert andet år samle op på de igangsatte
initiativer.

9

Varighed og forankring

2011-2014. Det skal løbende vurderes, om initiativer skal forlænges
ud over de fire år.

Der kan reserveres op til 3 pct. af bevillingen til administration mv.
10 Evt.
administrationsomkostninger (heraf 2/3 til lønsum). Det reelle træk på de pågældende puljer og
reservationsbevillinger opgøres ved årets udgang som de faktisk
og efterregulering
afholdte administrationsudgifter.

Mio. kr. i 2011 PL
Bevilling

2011
25,1

2012
20,0

2013
27,5

2014
27,4

5. Etablering af flere skæve boliger og forebyggelse af hjemløshed og udsættelser

1

Titel

2
3
4

Forslagsstiller
Tilskudsmodtager
Forslagets formål

Etablering af flere skæve boliger og forebyggelse af hjemløshed
og udsættelser
Socialministeriet
Kommuner, boligforeninger o.l.
Det er afgørende for satspuljepartierne, at ingen er nødt til at sove
på gaden, og at ingen bør være henvist til at leve permanent på
forsorgshjem uden udsigt til at få egen bolig. Det gælder særligt
unge. I forlængelse af den nuværende Hjemløsestrategi tages der
derfor initiativ til, at der på landsplan kan etableres et tilstrækkeligt
antal rummelige og fleksible botilbud til hjemløse, herunder skæve
boliger.
Formålet er, at hjemløse borgere skal have mulighed for et godt og
stabilt liv i egen bolig med den nødvendige bostøtte. Det vil sige, at
senest i 2014 skal hjemløse borgere have mulighed for at bo i en
eller anden form for bolig med den nødvendige støtte i hverdagen.
Endvidere skal indsatsen for at forebygge udsættelser af lejere
forstærkes med sigte på at nedbringe antallet af lejere, der sættes på
gaden på grund af huslejerestancer.

5

Forslagets målgruppe

•
•

6

Forslagets konkrete mål

Hjemløse borgere. I følge den seneste hjemløsetælling fra
februar 2009 var der ca. 5.000 hjemløse i Danmark i
tællingsugen. Næste tælling sker i uge 6 2011.
Lejere der er i risiko for at blive sat på gaden på grund af
huslejerestancer. I 2009 var der i alt 3.912 effektive
udsættelser, og i 1. halvår af 2010 har der været 2.338
effektive udsættelser.

Sigtet er, at problemet med hjemløse, der ikke har nogen form for
bolig, kan være løst senest i 2014. Desuden skal den målrettede
socialpædagogiske indsats forstærkes.
Endvidere skal antallet af lejere, der sættes på gaden på grund af
huslejerestancer nedbringes væsentligt.

7

Hvordan nås resultaterne

1. Etablering af flere skæve boliger
Hjemløsestrategien arbejder ud fra Housing First-tilgangen.
Antagelsen bag Housing First-tilgangen er, at ved at løse
boligproblematikken for den enkelte kan man opnå en stabilisering
af den pågældendes situation, både hvad angår boligsituationen,
men også med hensyn til øvrige sociale problemer. Målsætningen
for Housing First-tilgangen er med andre ord, at man meget hurtigt
arbejder på en permanent boligløsning til den hjemløse i
kombination med den fornødne sociale støtte mv.
Socialministeriet bad Center for Alternativ Samfundsanalyse
(CASA) foretage en kortlægning af boliger og botilbud til hjemløse.
I kortlægningen fra august 2007 konkluderes det, at der er brug for
1.043 nye boliger og botilbud for at kunne dække behovet for

boliger til hjemløse.
Der arbejdes allerede på at nå dette mål:
• For det første vil kommunerne, der er med i
Hjemløsestrategien, opføre i alt omkring 395 nye botilbud
og boliger, herunder ca. 44 skæve boliger i projektperioden.
• Herudover er der omkring 119 skæve boliger under
opførelse. Der er stadig penge i puljen på 12 mio. kr. årligt,
så kommunernes støttemuligheder til etablering af flere nye
skæve boliger er ikke udtømte. Pr. 1. august 2010 er der
sendt 5 nye ansøgninger ind om etablering af yderligere 34
skæve boliger.
• Endvidere er det også målet at nedbringe antallet af
udsættelser af lejere, fordi en del af de udsatte lejere har en
ustabil boligsituation og har svært ved at komme ind på
boligmarkedet igen. En indsats imod udsættelser er derfor
også en indsats imod hjemløshed.
• Dertil kommer kommunernes mulighed for at etablere
udslusningsboliger og anvisningsretten til hver fjerde
almene bolig.
I de seneste år er der givet tilsagn om ca. 20 skæve boliger om året.
Det vurderes, at der som minimum er behov en tredobling heraf til
60 – 70 skæve boliger årligt i de næste fire år, hvis målet om, at
hjemløse borgere skal have en eller anden form for bolig, skal nås.
Der er endvidere behov for midler til at ansætte sociale viceværter i
tilknytning til de skæve boliger. De sociale viceværters opgave er at
hjælpe beboerne i dagligdagen, skabe netværk i lokalområdet,
hjælpe med at skabe kontakt til offentlige myndigheder, mægle i
eventuelle konflikter mellem beboerne, mv.
En tredobling af antallet af skæve boliger og øget brug af sociale
viceværter forudsætter, at der afsættes yderligere 28 mio. kr. i
perioden 2011-2014 til dette formål. Midlerne fordeles med 7,0 mio.
kr. i 2011, 4,3 mio. kr. i 2012, 8,5 mio. kr. i 2013 og 8,2 mio. kr. i
2014.
Med henblik på at sætte markant skub i etableringen af skæve
boliger vil det blive gjort mere attraktivt for kommunerne at etablere
skæve boliger, blandt andet ved:
* at hæve det nuværende tilskudsbeløb fra maksimalt 300.000 kr. til
maksimalt 400.000 kr. pr. bolig.
* at gøre ansøgningsprocessen lettere.
2. Forebyggelse af hjemløshed og udsættelser
Ud over de initiativer, der allerede er sat i værk med sigte på at
nedbringe antallet af udsættelser, vil anvendelsen af
Betalingsservice (PBS) blive fremmet, så chancen for, at huslejen
betales, øges. Gennem ændringer i lejelovgivningen åbnes mulighed
for, at udlejere kan forlange, at huslejen skal indbetales via PBS.

Endvidere skal der etableres en fremskudt indsats i lokalområdet
bl.a. med det formål at give råd og vejledning til de mange
udsættelsestruede lejere, der i udgangspunktet har en rimelig
økonomi, men alligevel kommer i vanskeligheder, fordi de ikke kan
styre deres udgifter.
Rådgivningen skal være fremrykket i forhold til den rådgivning,
som kommunen kan tilbyde og skal bl.a. omfatte rådgivning om,
hvordan huslejerestancer kan undgås, herunder rådgivning om gæld,
familiemæssige og andre problemer.
Den fremskudte indsats indebærer, at der som forsøg i en periode
ansættes nogle personer med betydelige pædagogiske kompetencer,
som kan rådgive lejere i huslejerestance. Rådgiverne skal tage en
tidlig personlig kontakt til de udsættelsestruede lejere, og kontakten
skal følges op.
Ordningen med rådgivning af udsættelsestruede lejere forventes
gennemført i udvalgte almene boligafdelinger.
Der afsættes i alt 12 mio. kr. i perioden 2011-2014 til denne indsats
fordelt
med 3 mio. kr. årligt.
8

Dokumentation, løbende
opfølgning og evaluering.

Socialministeriet/Servicestyrelsen vil løbende følge, hvor mange
skæve boliger, der etableres årligt. Endvidere holdes årlige møder
med de sociale viceværter, bl.a. med henblik på indsamling af
erfaringer med beboernes udvikling (bl.a. med hensyn til sociale
relationer, sundhed, økonomi mv.).
Det er besluttet, at der i 2011 bliver gennemført en
forskningsmæssig undersøgelse med henblik på en vurdering af
effekten af den hidtidige indsats til imødegåelse af udsættelser af
lejere. Denne undersøgelse vil blive fulgt op i 2014. Der afsættes op
til 1 mio. kr. af bevillingen til finansieringen af undersøgelsen i
2014.

9

Varighed og forankring

2011-2014.

Der kan reserveres op til 3 pct. af bevillingen til administration mv.
10 Evt.
administrationsomkostninger (heraf 2/3 til lønsum). Det reelle træk på de pågældende puljer og
reservationsbevillinger opgøres ved årets udgang som de faktisk
og efterregulering
afholdte administrationsudgifter.

io. kr. i 2011 PL
Bevilling

2011
10,0

2012
7,3

2013
11,5

2014
11,2

6. Ghettoindsats
1 Titel
2 Forslagsstiller
3 Tilskudsmodtager
4 Forslagets formål

5

Forslagets målgruppe

6

Forslagets konkrete mål

7

Hvordan nås resultaterne

Ghettoindsats
Socialministeriet og Beskæftigelsesministeriet
17 kommuner med tilsammen 29 ghettoområder
Der findes i Danmark 29 boligområder, beliggende i 17 kommuner,
hvor koncentrationen af problemer er så omfattende, at
boligområderne har udviklet sig til faktiske ghettoer. Indsatsen har
til formål at styrke beboersammensætningen i ghettoerne ved at
tilbyde flyttehjælp og ved at styrke arbejdsmarkedsdeltagelsen for
beboerne.
Beboere i de 29 ghettoer.
En række problemer bidrager til ghettoisering. Ghettoerne er bl.a.
karakteriseret ved en skæv beboersammensætning. Mange beboere
er udenfor arbejdsmarkedet, en høj andel er dømt for
straffelovsovertrædelser m.v., ligesom en høj andel af indvandrere
og efterkommere fra ikke-vestlige lande bor i områderne.
At styrke beboersammensætningen ved at tilbyde flyttehjælp og ved
at bringe flere beboere i beskæftigelse.
Der afsættes midler til en samlet ghettoindsats.
Flyttetilskud til en ny start et nyt sted
Kommunerne kan, som et forsøg, ansøge en pulje om refusion af
udgifter til flyttehjælp og tilskud til ny start et nyt sted. Flyttehjælp
og tilskud til en ny start et nyt sted skal få flere af de beboere, som
bidrager negativt til beboersammensætningen i ghettoerne, til at
flytte fra områderne. Samtidig får familierne en ny mulighed for at
starte forfra et andet sted.
Puljen vil kunne refundere en del af kommunens udgifter til:
 Den fraflyttende lejers flytning og indskud.
 Et individuelt tilskud til en ny start til lejeren.
 Kommunens og boligorganisationens udgifter til husleje for
tomme boliger i den tid, det tager at finde en ny lejer, der
kan bidrage til de ønskede ændringer i
beboersammensætningen.
Midlerne skal understøtte kommunernes incitament til at tilbyde
flyttehjælp og økonomisk tilskud til en ny start.
Der skal sikres en koordination med de lokale helhedsplaner og de
eksisterende kommunale indsatser i ghettoerne.
Jobcentre i ghettoerne
Der afsættes endvidere en pulje til støtte til at etablere
jobcenterafdelinger i ghettoerne, så hver kommune med et
ghettoområde kan få et driftstilskud i jobcentrene ud fra en fordeling
af den enkelte kommunes andel af beboere på offentlig forsørgelse i
ghettoområder. Det er et krav for at modtage støtte fra puljen, at det
kan godtgøres, at midlerne bruges til finansiering/medfinansiering

af en afdeling af jobcentret i ghettoområdet. Herved får
jobcentermedarbejderne bedre mulighed for at komme i kontakt
med fx de mange unge kontanthjælpsmodtagere, der bor i
ghettoerne. Samtidig får de mange kontanthjælpsmodtagere, der bor
i ghettoområder nemmere ved at møde op på jobcentret og få hjælp
til at komme i job. Fremskudte jobcentre i ghettoerne skal medvirke
til at bringe flere af beboerne i ghettoerne i arbejde.

8

Dokumentation, løbende
opfølgning og evaluering.

9

Varighed og forankring

Det vil også være hensigtsmæssigt at koordinere etablering af
jobcenterafdelinger i ghettoerne med helhedsplaner og lokale
kommunale initiativer på området.
Flyttetilskud til en ny start et nyt sted følges af Center for
Boligsocial Udvikling, som afslutningsvist afrapporterer erfaringer
og effekter af indsatsen.
2011-2014

Der kan reserveres op til 3 pct. af bevillingen til administration mv.
10 Evt.
administrationsomkostninger (heraf 2/3 til lønsum). Det reelle træk på de pågældende puljer og
reservationsbevillinger opgøres ved årets udgang som de faktisk
og efterregulering
afholdte administrationsudgifter.

Mio. kr. i 2011 PL
Bevilling:
 Refusion af flyttehjælp
 Etablering af jobcentre i
ghettoer

2011

2012

2013

2014

5 mio. kr.

5 mio. kr.

5 mio. kr.

5 mio. kr.

20 mio. kr.

-

-

-

7. SISO – Det nationale videnscenter for Sociale Indsatser ved Seksuelle Overgreb mod børn
1 Titel
SISO – Det nationale videnscenter for Sociale Indsatser ved
Seksuelle Overgreb mod børn
Socialministeriet
2 Forslagsstiller
SISO – Det nationale videnscenter for sociale indsatser ved
3 Tilskudsmodtager
seksuelle overgreb mod børn
Der forslås en permanentgørelse og styrkelse af bevillingen til
4 Forslagets formål
SISO. Styrkelsen skal ses i lyset af en række enkeltsager de senere
år om seksuelle eller voldelige overgreb, der viser et behov for en
videreførsel og styrkelse af SISO, herunder SISO’s aktiviteter rettet
mod kommunerne.
Seksuelle og voldelige overgreb mod børn er et alvorligt og
vanskeligt problem både for barnet og familien. SISO – det
nationale videnscenter for sociale indsatser ved seksuelle overgreb
mod børn har til formål at indsamle, bearbejde og formidle viden
om sociale indsatser mod seksuelle overgreb samt at rådgive
myndigheder.
Centeret vil fremtidigt tillige påtage sig at indsamle, bearbejde og
formidle viden om sociale indsatser mod voldelige overgreb samt at
rådgive myndigheder herom. SISOs indsats bidrager væsentligt til,
at kommunerne gennem SISOs rådgivning bliver i stand til at
varetage problemerne med seksuelle og voldelige overgreb,
hvorved de krænkede kan få et bedre liv.

5

Forslagets målgruppe

6

Forslagets konkrete mål

Forslaget skal sikre, at SISO også fremover kan varetage disse
funktioner.
Målgruppen er børn, der udsættes for voldelige eller seksuelle
overgreb.
SISO henvender sig til kommuner og fagfolk over hele landet,
herunder især til fagfolk, der arbejder med konkrete sager, hvor der
opstår mistanke eller viden om seksuelle eller voldelige overgreb
mod børn eksempelvis i kommuner, daginstitutioner,
døgninstitutioner, opholdssteder, familiepleje og øvrige
institutioner.
SISOs telefonrådgivning henvender sig til ligeledes overvejende til
fagfolk.
• SISO skal i 2011-2014 have afholdt faglige temadage eller
lignende i mindst 20 kommuner eller i tilsvarende relevante
forsamlinger.
• SISO skal mindst én gang årligt formidle viden om
relevante undersøgelser fra ind- og udland om metoder og
effekter.
• Mindst 30 nye kommuner skal i projektperioden have
udarbejdet beredskab eller ajourført eksisterende beredskab
i samarbejde med SISO. SISO yder i den forbindelse
konsulentbistand til udformning og implementering,
herunder vidensformidling på temadage.
• SISO skal tilbyde opfølgning på beredskaber med henblik
på læring og bredere implementering i 20 kommuner.

•
•
•

7

Hvordan nås resultaterne

SISO skal tilbyde konsulentbistand til
beredskaber/politikker på institutionsniveau i 20
institutioner, herunder vidensformidling på temadage.
SISO skal i løbet af projektperioden afholde to konferencer
bl.a. i samarbejde med Forskningsnetværket.
SISO skal holde oplæg om seksuelle og voldelige overgreb
mod børn på Børne- og Ungdomspsykiatriske afdelinger.

SISO har følgende hovedopgaver:
-

Løbende foretage systematisk afsøgning af aktuelt bedste
viden, herunder international viden, om målgruppen og
dens problemer, virksomme metoder m.v. med henblik på
at opretholde det optimale vidensberedskab om seksuelle
og voldelige overgreb mod børn.

-

Varetage en national videnscenterfunktion med aktiv
formidling til praksisfeltet, herunder gennem hjemmesiden
www.siso-boern.dk, deltagelse i diverse relevante netværk,
telefonrådgivning til fagfolk, konsulentbistand til
kommunerne.

-

Yde hjælp til kommunerne til udformning og
implementering af skriftlige beredskaber, afholdelse og
deltagelse i konferencer, temadage og oplæg m.v.

-

Sikre vidensoverførsel til departement og minister.

-

Udføre undersøgelser, pjecer, informationsmateriale mv.
med kort varsel på bestilling fra departementet.

SISO formidler viden om seksuelle overgreb og vold mod børn til
fagfolk på området. SISO yder konsulentbistand til landets
kommuner, så de kan implementere beredskaber, der omhandler
tidlig opsporing og handlemuligheder ved seksuelle overgreb og
vold mod børn med henblik på at reducere følgerne af overgrebene.
SISO skal derved medvirke til at forbedre kommunernes beredskab
ved vold og seksuelle overgreb.
8

Dokumentation, løbende
opfølgning og evaluering.

•
•
•
•

Telefonrådgivningens henvendelser registreres løbende til
brug for statistik og generel vidensopsamling på typer af
henvendelser.
Udvikling af nyt registreringsskema til brug for
henvendelser om fysisk vold
Udarbejdelse af årlige statusrapporter med opgørelser over
opfyldelsen af de konkrete mål for SISOs arbejde
Udarbejdelse af national rapport i 2014

9

Varighed og forankring

SISO permanentgøres i samarbejde med Børn- og ungeenheden,
Servicestyrelsen, hvor SISO bl.a. kan spille tæt sammen med den
kommende vidensportal på børneområdet (Barnets Reform).

10 Administrationsomkostninger Der ydes ingen administrationsbidrag.
og efterregulering

Mio. kr. i 2011 PL
Bevilling

2011
6,0

2012
6,0

2013
6,0

2014
6,0

8. En værdig vej ud af prostitution
1 Titel

2
3
4

Forslagsstiller
Tilskudsmodtager
Forslagets formål

Etablering af bosted til udsatte prostituerede med tilknytning af
støtte- og kontaktpersonfunktion, herunder støtte til kvinder på
vej ud af prostitution
Socialministeriet
Københavns Kommune
Med satspuljeaftalen fra 2010, blev der for perioden 2010 – 2013
afsat 5 mio. kr. årligt – i alt 20 mio. kr. – til etablering og drift af et
behandlingstilbud med mulighed for overnatning til
stofmisbrugende kvinder i prostitution. Dette tilbud har en
akutfunktion. Det blev aftalt under forhandlingerne, at tilbuddet
skulle søges iværksat i samarbejde med Københavns Kommune.
I tilknytning til akutbehandlingstilbuddet kan der - som et ekstra
tilbud - etableres et bosted til stofmisbrugende gadeprostituerede
med mulighed for social- og sundhedsmæssig støtte. Det vil være
naturligt at udbygge behandlingsdelen, hvor der også er mulighed
for overnatning, således at der kan ske en glidende overgang fra den
intensive døgnbehandling af stofmisbrugende prostituerede til et
botilbud med en social støtte og rehabiliterende funktion med
henblik på udslusning.
Samtidig foreslås det, at der til målgruppen af gadeprostituerede
stofmisbrugere etableres en støtte- og kontaktpersonordning, der
kan opsøge og støtte kvinderne med henblik på at motivere dem til
at gå i stofmisbrugsbehandling og støtte deres ønske om at gå ud af
prostitution. Støtte- og kontaktpersonordningen kan generelt bistå
den prostituerede med at holde eller genskabe kontakten til det
omgivende samfund og til myndigheder og behandlingstilbud og
støtte dem i at afsøge mulighederne for gennem anden beskæftigelse
og uddannelse at skabe en tilværelse uden prostitution og
stofmisbrug. Støtte- og kontaktpersonordningen til
gadeprostituerede etableres i tilknytning til behandlingstilbuddet og
bostedet.
Ved etableringen af bostedet kan der hentes inspiration fra Hanne
Mariehjemmet i Roskilde, som er i gang med at etablere et
bosted/bofælleskab efter almenboligloven i tæt tilknytning til Hanne
Mariehjemmet. (Hanne Mariehjemmet er et krisecenter for hårdt
belastede kvinder fra misbrugs- og prostitutionsmiljøet i Danmark.
Aktiviteterne drives i henhold til § 110 i Lov om social service).
I flere år har Hanne Mariehjemmet oplevet, at nogle af kvinderne
med jævne mellemrum ønsker at genoptage opholdet. Disse kvinder
bliver ofte stabiliseret og motiveret til en mere varig bolig og har et
ønske om fællesskab med andre ligestillede. En del af kvinderne er

hjemløse, andre har en bolig, hvor de lever isoleret og tæt på et
betændt miljø, som de inderligt ønsker at komme væk fra.
Bostedet samt behandlingstilbuddet til stofmisbrugende kvinder fra
satspuljeaftalen for 2010 skal ses i sammenhæng og gerne under ”ét
tag”, således at der bliver tale om en sammenhængende indsats,
hvor brugeren kan få et optimalt udbytte af indsatsen.
I forbindelse med erfaringer fra andre projekter med kvinder i
misbrugsbehandling fremhæves den koordinerende og
helhedsorienterede indsats som et bærende element for en positiv
effekt. Samtidig er det vigtigt, at kvinderne har mulighed for at tale
både med behandlere og andre kvinder i samme situation.
Det forudsættes, at der lægges betydelig vægt på samarbejde
mellem de forskellige aktører på området.
Støtte til kvinder på vej ud af prostitution
Som en del af initiativet skal der sættes fokus på kvinder på vej ud
af prostitution og de støttebehov de har. Mange kvinder, der har
været i prostitution, har senfølger og derfor behov for støtte og
hjælp, når de stopper og i en periode herefter. Initiativet skal
afdække støttebehovet og indholdet af den indsats, som kan hjælpe
kvinder til en tilværelse udenfor prostitution. Denne del af initiativet
udmøntes som en central pulje og kan tænkes sammen med
behandlings- og bostedet for kvinder i prostitution, men der kan
også iværksættes selvstændige aktiviteter i form af undersøgelser,
der kan belyse området, og konkrete forsøg, som kan hjælpe
kvinderne.
5

Forslagets målgruppe

Tilbuddet skal tilbydes stofmisbrugende prostituerede kvinder, som
først har været tilknyttet behandlingstilbuddet, og som ønsker en
stabilisering og forandring af deres livssituation.

6

Forslagets konkrete mål

7

Hvordan nås resultaterne

Målet er at etablere et bosted, som er indrettet specielt på
kvindernes præmisser, og hvor de i eget tempo kan få en ny
tilværelse stablet på benene. Den tilknyttede
støttekontaktpersonfunktion skal også omfatte rådgivning om
sociale tilbud, herunder mulighed for revalidering, uddannelse og
arbejde.
Etableringen af behandlingstilbuddet fra satspuljeinitiativet fra 2010
og dette nye tilbud skal ske sideløbende og løbe fra 2011-2014.
Dette forudsætter en særskilt udmøntningsplan for etablering af
bosted og støtte- og kontaktpersoner, og at denne plan godkendes af
ordførerne primo januar 2011.

Begge initiativer søges etableret som et samlet tilbud i samarbejde
med Københavns Kommune. I den konkrete planlægning må det
forventes, at en del af bevillingen i det første år vil blive brugt til
etableringsomkostninger.

8

Dokumentation, løbende
opfølgning og evaluering.

Evalueringen udføres af Servicestyrelsen og baseres på
indrapporterede data fra behandlingstilbuddet. Dataindsamlingen
skal foregå på individniveau, og alle brugere skal registreres ved
opstart i behandlingstilbuddet, ligesom udviklingen og resultaterne
af behandlingen løbende skal registreres.
Evalueringen bygger på de indsamlede data og skal indeholde
anbefalinger til det videre forløb. Anbefalingerne skal indeholde
analyser, der bl.a. kan pege på ophør af og/eller forlængelse af
tilbuddet og evt. udvidelse til andre relevante byer i landet.
De involverede parter forpligter sig til at indgå i evalueringen og til
at levere de fornødne data til brug for den afsluttende
evalueringsrapport. Evalueringen vil udover en afsluttende rapport
omfatte løbende processtøtte og bidrage til evt. justering af
indsatsen. Afsluttende rapportering sker ved projektperiodens udløb
ved udgangen af 2014.
Der afsættes op til 0,5 mio. kr. til evaluering som foretages i
sammenhæng med evalueringen af akutbehandlingstilbuddet.

9

Varighed og forankring

2011-2014. Evt. forankring i Københavns Kommune.

10 Evt.
Der kan reserveres op til 3 pct. af bevillingen til administration mv.
administrationsomkostninger (heraf 2/3 til lønsum). Det reelle træk på de pågældende puljer og
og efterregulering
reservationsbevillinger opgøres ved årets udgang som de faktisk
afholdte administrationsudgifter.

Mio. kr. i 2011 PL
Bevilling

2011
5,0

2012
5,0

2013
5,0

2014
5,0

9. Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner for børn og unge
1 Titel
Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner for børn og
unge
Socialministeriet
2 Forslagsstiller
Regioner og Københavns Kommune – sikrede institutioner
3 Tilskudsmodtager
Ved sidste satspuljeforhandling blev der afsat midler til, at unge, der
4 Forslagets formål
er anbragt i Kriminalforsorgens institutioner, skal tilbydes
undervisning til og med 10. klasses niveau, uanset alder og antallet
af år, de har været indskrevet i skole. Unge på sikrede institutioner,
som har opfyldt undervisningsforpligtelsen har ikke krav på at
modtage undervisning, mens de er på sikrede institutioner.
Med forslaget sikres, at også unge på sikrede institutioner kan
modtage undervisning til og med 10. klasseniveauet.
Formålet er at styrke uddannelsesindsatsen for unge over den
undervisningspligtige alder på sikrede institutioner. Den styrkede
indsats betyder, at unge, der har opfyldt undervisningspligten får
tilbud om skolegang til og med 10. klasses niveau uanset antallet af
år, den unge har gået i skole.
5

Forslagets målgruppe

Unge, på sikrede institutioner, der har opfyldt undervisningspligten.
I 2009 var der i alt 760 anbringelser på sikrede institutioner.
Unge på sikrede institutioner har ofte dårlige skolekundskaber.
En undersøgelse1 af undervisningen på sikrede institutioner fra 2010
viser, at blandt de 16-17 årige, som udgør 80 pct. af de anbragte
unge, har 60 pct. ikke afsluttet folkeskolen. Godt hver anden er gået
ud af skolen i 7. eller 8. klasse.

6

1

Forslagets konkrete mål

Alle unge på sikrede institutioner, der har opfyldt
undervisningspligten, får et tilbud om skolegang til og med 10.
klasses niveau, mens de er anbragt på de sikrede institutioner.

”Fra udsat til motiveret”. Rapport om undervisning på de sikrede institutioner. Danmarks Pædagogiske
Universitetsskole. Århus Universitet 2010.

7

Hvordan nås resultaterne

Undersøgelser viser2, at hovedparten af de unge på sikrede
institutioner har en meget mangelfuld skoleuddannelse. Dette
gælder også unge, der har opfyldt undervisningspligten. Det er
derfor oplagt, at tilbyde de unge at forbedre deres skolekundskaber
under anbringelsen på sikrede institutioner.
I dag skal unge under den undervisningspligtige alder have tilbud
om undervisning, mens dette ikke gælder unge over den
undervisningspligtige alder. På længere sigt kan tilbud om
undervisning motivere disse unge til at fortsætte med undervisning,
når de løslades.
Der afsættes midler til, at de sikrede institutioner kan etablere
faciliteter og ansætte lærere, der kan undervise unge over den
undervisningspligtige alder. Hermed vil der kunne stilles krav om,
at unge over den undervisningspligtige alder på sikrede
institutioner, skal have et tilbud om undervisning til og med 10.
klasse, samt at undervisningen på den sikrede afdeling skal stå mål
med folkeskolens undervisning, herunder leve op til
bestemmelserne i Folkeskoleloven om folkeskolens fagrække.
Med forslaget opnås, at også unge over den undervisningspligtige
alder får et tilbud om undervisning.

8

Dokumentation, løbende
opfølgning og evaluering.

Der afsættes ikke midler til evaluering.

9

Varighed og forankring

Forslaget forankres i de regioner og kommuner, der driver sikrede
institutioner.

Midlerne afsættes permanent.
Der kan reserveres op til 3 pct. af bevillingen til administration mv.
10 Evt.
administrationsomkostninger (heraf 2/3 til lønsum). Det reelle træk på de pågældende puljer og
reservationsbevillinger opgøres ved årets udgang som de faktisk
og efterregulering
afholdte administrationsudgifter.

Mio. kr. i 2011 PL
Bevilling

2

2011
10,0

2012
0,0

2013
5,0

SL’s undersøgelse af skolegang hos unge på sikrede institutioner, 2007.
”Fra udsat til motiveret”. Rapport om undervisning på de sikrede institutioner. Danmarks Pædagogiske
Universitetsskole. Århus Universitet 2010.

2014
5,0

10. Bekæmpelse af menneskehandel
1 Titel
2 Forslagsstiller
3 Tilskudsmodtager
4 Forslagets formål

Bekæmpelse af menneskehandel
Ministeriet for ligestilling, Klima- og Energiministeriet
Ministeriet for ligestilling, Klima- og Energiministeriet
Formålet med indsatsen er at bekæmpe alle former for
menneskehandel, herunder handel med kvinder, børn og mænd til
prostitution, tvangsarbejde, tiggeri eller kriminalitet.

5

Forslagets målgruppe

Mænd, kvinder og børn, der er ofre for menneskehandel i Danmark.

6

Forslagets konkrete mål

Der sigtes mod fire indsatsområder: 1. Forebyggelse i Danmark med
fokus på begrænsning af efterspørgslen. 2. Forebyggelse i
afsenderlande. 3. Støtte til ofrene. 4. Efterforskning i forhold til
prostitutionens bagmænd.
Der er følgende mål:
• Alle identificerede ofre for menneskehandel i Danmark får
tilbudt beskyttelse og støtte, herunder forberedt
hjemsendelse.
• Prostitutionens bagmænd identificeres og straffes.
• Efterspørgslen i Danmark efter ydelser, der kan være eller
er udført af ofre for menneskehandel, reduceres.
• Viden om menneskehandel indsamles og udvikles.
• Relevante aktører på feltet er trænet i identifikation og
bekæmpelse af menneskehandel.
• Den brede befolkning har viden om alle former for
menneskehandel.
• Det landsdækkende opsøgende arbejde målrettes og
effektiviseres.

7

Hvordan nås resultaterne

Bevillingen til Center mod Menneskehandel (CMM) fortsætter, så
aktivitetsniveauet kan opretholdes. Centret blev oprettet i september
2007 under Servicestyrelsen som led i regeringens handlingsplan til
bekæmpelse af handel med mennesker 2007-2010
Der udarbejdes en ny handlingsplan til bekæmpelse af
menneskehandel 2011-2014, hvori den eksisterende indsats og
struktur beskrives, og der redegøres for nye initiativer på området.
Der tages ved udformningen af den nye handlingsplan
udgangspunkt i evalueringen af den tidligere handlingsplan,
herunder anbefalingerne til styrkelse af den eksisterende indsats og

forslag til nye initiativer.

8

Dokumentation, løbende
opfølgning og evaluering.

9

Varighed og forankring

Center mod Menneskehandel vil udarbejde halvårlige
statusrapporter over den del af indsatsen, som de er ansvarlige for,
samt kvartalsmæssig statistik på området. Rigspolitiet udarbejder
årlige statusrapporter på deres område, og samlet vil der én gang
årligt udkomme en statusrapport for hele handlingsplanen
udarbejdet af den tværministerielle arbejdsgruppe til bekæmpelse af
menneskehandel. I 2014 vil der blive udarbejdet en ekstern
evaluering af indsatsen under handlingsplanen. Desuden evalueres
indsatsen under Udenrigsministeriet også særskilt.
Initiativet løber fra 2011-2014. Det er forankret hos minister for
ligestilling, der koordinerer indsatsen. Ligestillingsafdelingen er
tovholder for en tværministeriel arbejdsgruppe til bekæmpelse af
menneskehandel, hvor Integrationsministeriet, Socialministeriet,
Justitsministeriet, Udenrigsministeriet, Beskæftigelsesministeriet og
Sundhedsministeriet er repræsenteret. Center mod Menneskehandel
har desuden etableret et nationalt referencesystem, hvor relevante
aktører (både myndigheder og NGOer) på regionalt niveau drøfter
emner og sager af relevans. Drøftelserne i regionalgrupperne føres
videre til en national referencegruppe, hvor repræsentanter fra
blandt andet Udlændingeservice, Rigspolitiet,
Ligestillingsafdelingen, SKAT, Dansk Røde Kors, Red Barnet m.fl.
deltager. Drøftelserne fra den nationale referencegruppe bringes
videre til den tværministerielle arbejdsgruppe.

Der kan reserveres op til 3 pct. af bevillingen til administration mv.
10 Evt.
administrationsomkostninger (heraf 2/3 til lønsum). Det reelle træk på de pågældende puljer og
reservationsbevillinger opgøres ved årets udgang som de faktisk
og efterregulering
afholdte administrationsudgifter.

Mio. kr. i 2011 PL
Bevilling

2011
14,3

2012
21,9

2013
21,9

2014
21,9

11. Pilotprojekt med et bande-exit program
1 Titel
Pilotprojekt med et bande-exit program i kriminalforsorgens
institutioner
Justitsministeriet
2 Forslagsstiller
Direktoratet for Kriminalforsorgen
3 Tilskudsmodtager
Formålet er at hjælpe indsatte, der enten er på vej ind i rocker- eller
4 Forslagets formål
bandemiljøet eller allerede er tilknyttet disse grupperinger, til at
komme ud af miljøet igen.

5

Forslagets målgruppe

Målgruppen er indsatte, der allerede tilhører en bande- eller
rockergruppe samt indsatte, der er på vej ind i miljøet eller er i
risiko for at blive rekrutteret.
De indsatte, som er i risiko for at blive rekrutteret til bande- eller
rockergrupper, er typisk socialt meget dårligt stillede unge. De føler
sig ofte ekskluderede af det etablerede samfund, og de mangler
positive rollemodeller. Det at træde ind i en kriminel gruppe, giver
dem en følelse af tilhørsforhold, præstige, spænding og identitet.
Det er helt afgørende at give denne gruppe nogle alternative
muligheder til det stærkt kriminelle liv i banderne og
rockergrupperne.
De indsatte, der allerede er tilknyttet en bande- eller rockergruppe,
og som ønsker at udtræde heraf, bliver ofte en meget udsat gruppe,
som har brug for intensiv støtte og vejledning til at få etableret et liv
uden for banden eller gruppen. Det at udtræde af en rockergruppe
fører ligeledes ofte til alvorlige trusler.

6

Forslagets konkrete mål

Forslagets konkrete mål er via en intensiv individuel indsats at
hjælpe indsatte ud af bande- og rockermiljøer samt sikre, at unge
indsatte ikke rekrutteres hertil.
Kriminalforsorgen følger den forskning og vidensindsamling om
emnet, der foregår i ind- og udland.
Kriminalforsorgen har desuden deltaget i en tværsektionelt
projektgruppe, der skal komme med oplæg til en model for
etablering af et exit-program for personer med tilknytning til
rockergrupper, bander og lignende kriminelle grupperinger, der
ønsker at forlade grupperingerne.
Indsatsen skal i fængslerne med udgangspunkt i ovennævnte
erfaringer være baseret på en intensiv, individuel indsats i form at
coaching, psykologhjælp og cognitiv terapi, samt hjælp til at finde
andre måder at tilrettelægge sit liv efter indsættelsen.
Det er desuden vigtigt, at kriminalforsorgen med udgangspunkt i
ovenstående projektgruppes anbefalinger, koordinerer indsatsen
med andre relevante myndigheder

7

Hvordan nås resultaterne

Resultaterne opnås ved, at der i forsøgsinstitutionerne ansættes
psykologer, coaches og tilknyttes fængselspersonale med erfaringer
på området.

8

Dokumentation, løbende
opfølgning og evaluering

9

Varighed og forankring

Indsatsen dokumenteres løbende på antallet af personer, der indgår i
exit-programmet, og der foretages en egentlig evaluering af
indsatsen.
Pilotprojektet løber et år, og evalueringen foretages herefter. Nogle
af aktiviteterne vil formentlig række ind i 2012.

10 Evt.
administrationsomkostninger
og efterregulering

Mio. kr. i 2011 PL
Bevilling

2011
4,0

2012
0

2013
0

2014
0

12. Udvidelse af Kriminalforsorgens mentorordning
1 Titel
Udvidelse af Kriminalforsorgens mentorordning
Justitsministeriet
2 Forslagsstiller
Direktoratet for Kriminalforsorgen
3 Tilskudsmodtager
Formålet er at støtte særligt udsatte kriminelle unge, som ikke har
4 Forslagets formål
andre voksne, der kan støtte dem i at skabe en almindelig,
struktureret hverdag uden kriminalitet. Denne gruppe af unge har
ofte massive problemer af både social, helbredsmæssig og
adfærdsmæssig karakter, og de har typisk ikke adækvate voksne at
støtte sig til.
Formålet med mentorordningen er at knytte en voksenperson til de
unge, der har behov for støtte og vejledning til at komme ud af
kriminalitet. Mentorerne skal fungere som positive rollemodeller,
og i et samarbejde med kriminalforsorgen hjælpe den unge med at
få opbygget en struktureret hverdag og til at have en acceptabel
kontakt til det omgivende samfund, f.eks. skole, arbejdsplads,
offentlige myndigheder og institutioner, foreninger, familie, venner
mv. Endemålet er, at den unge på den måde vil blive bedre til selv at
tackle problemer, tage ansvar for sit eget liv og ikke falde tilbage i
kriminalitet.
5

Forslagets målgruppe

Målgruppen er kriminelle unge i aldersgruppen 14-25 år i
kriminalforsorgens regi med et særligt støttebehov samt de mest
udsatte kriminelle over 25 år, der har et særligt behov for støtte.

6

Forslagets konkrete mål

Målet er, at alle i aldersgruppen 14-25 år kan få tilbudt en mentor,
når de har behov for det. I dag rækker mentorordningen kun til den
mest udsatte gruppe med et særligt tungt behov for støtte. Der må
således i dag gives afslag på tildeling af en mentor til unge, der har
et udtalt støttebehov, og som vurderes at ville kunne profitere af
støtten fra en mentor.
Herudover er målet i videre udstrækning at kunne yde hjælp til de
særligt udsatte over 25 år, som i dag kun helt undtagelsesvist og i
særlig alvorlige tilfælde tildeles en mentor. Kriminalforsorgen har
oplevet en stor efterspørgsel på mentorer til indsatte og klienter over
25 år

7

Hvordan nås resultaterne

Kriminalforsorgen har fået opbygget et stort mentorkorps, og
resultaterne opnås ved at ansætte disse til støtte for de unge
kriminelle.

8

Dokumentation, løbende
opfølgning og evaluering

Mentorordningen er allerede evalueret. En rapport fra Ålborg
universitet udgivet i 2003 konkluderer, at ordningen er et godt
tilbud til unge kriminelle og et vigtigt redskab i forhold til at få de
unge ud af kriminalitet.
Kriminalforsorgen fik i 2004 i London tildelt den internationale pris
Community Justice Award for bedste udslusningsprojekt.
SFI Campell, Nordisk Campell Center har i april 2009 udgivet en
forskningsoversigt, baseret på studier udført i USA og andre
engelsktalende lande. Studierne er effektstudier af høj kvalitet, som
har undersøgt, hvilken påvirkning mentorordninger har på
ungdomskriminalitet og relaterede problemer. Overordnet viser
resultaterne, at mentorordninger er en effektiv indsats.

9

Varighed og forankring

Mentorordningen forankres i Direktoratet for Kriminalforsorgen og
er et varigt initiativ.

10 Evt.
administrationsomkostninger
og efterregulering
Mio. kr. i 2011 PL
Forslag

2011
4,0

2012
8,0

2013
8,0

2014
8,0

13. Implementering af Køreplan for god løsladelse
1 Titel
Implementering af Køreplan for god løsladelse
Justitsministeriet
2 Forslagsstiller
Direktoratet for Kriminalforsorgen
3 Tilskudsmodtager
Formålet er at sikre, at alle relevante myndigheder involveres i at
4 Forslagets formål
skabe den bedst mulige udslusning af indsatte.
Indsatte er i en meget udsat position i forbindelse med løsladelsen.
De er afhængige af, at der er noget at komme ud til – bolig,
arbejde/uddannelse, familie mv. Det er desuden vanskeligt for
mange dømte at skulle omstille sig til et liv i frihed. En god og
koordineret udslusning er således helt afgørende for, om en dømt
lykkes med at leve en kriminalitetsfri tilværelse efter løsladelse.
Indsatsen skal igangsættes på baggrund af Servicestyrelsens rapport
om ”Projekt God Løsladelse” og den anbefalede ”Køreplan for god
løsladelse”.
Det har vist sig overordentligt vanskeligt at få koordineret indsatsen
omkring denne gruppe af borgere, som derfor til tider havner i et
tomrum mellem flere myndigheder, hvilket øger risikoen for
tilbagefald til kriminalitet.
Formålet er således at sikre, at ingen løslades, uden at de konkrete
og nødvendige aftaler mellem kriminalforsorgen og kommunen er
på plads. Dette arbejde lettes ved indgåelse af konkrete
samarbejdsaftaler, jf. nedenfor under ”Forslagets mål”.

5

Forslagets målgruppe

Målgruppen er indsatte, der skal løslades fra kriminalforsorgens
institutioner. Alle grupper af indsatte forsøges omfattet, såvel dømte
med korte som lange straffe, varetægtsfængslede m.v.
Køreplan for god løsladelse lægger op til, at det alene er indsatte,
der er omfattet af pligten til koordinering af handleplaner, der skal
omfattes af samarbejdsaftalerne. Kriminalforsorgen med dette
satspuljeprojekt initiere, at samarbejdet udbredes til alle, der
løslades fra kriminalforsorgens institutioner.
62 pct. af de indsatte i fængslerne afsoner domme på under 3
måneder og er derfor ikke omfattet af pligten til koordinering af
handleplaner. Erfaringsmæssigt er der mange i denne gruppe, der er
meget udsatte ved løsladelse og har behov for hjælp. Det er derfor
vigtigt, at der træffes konkrete aftaler for denne gruppe.

6

Forslagets konkrete mål

Målet er, at der indgås samarbejdsaftaler mellem kriminalforsorgen
og samtlige 98 kommuner.
Samarbejdsaftalerne skal indeholde helt konkrete oplysninger om
ansvarspersoner ved de relevante myndigheder, kontaktoplysninger
til disse, samarbejdsområder mv.

7

Hvordan nås resultaterne

Kriminalforsorgen udformer skabeloner til
standardsamarbejdsaftaler og tager herefter kontakt til samtlige
Kredsråd, hvor samarbejdsaftalerne drøftes. Samarbejdsaftalerne
indgås herefter med den enkelte kommune med deltagelse af
repræsentanter fra kriminalforsorgens institutioner.
Kriminalforsorgen skal sikre fremdriften og sikre, at så mange
konkrete samarbejdsaftaler som muligt underskrives i løbet af 2011.
Noget af arbejdet vil række ind i 2012.

8

Dokumentation, løbende
opfølgning og evaluering

9

Varighed og forankring

Kriminalforsorgen har i implementeringsperioden ansvaret for, at
der løbende informeres om fremdriften i projektet såvel direkte til
kriminalforsorgens institutioner som til kommunerne og på
internettet. Det skal være muligt løbende at følge med i, hvor mange
og hvilke kommuner, der har indgået samarbejdsaftaler.
Det vil være muligt løbende at se, hvor der indgås
samarbejdsaftaler.
Implementeringsprojektet forankres i Direktoratet for
Kriminalforsorgen, og det varer i et til to år.

10 Evt.
administrationsomkostninger
og efterregulering

Mio. kr. i 2011 PL
Bevilling

2011
1,5

2012
0

2013
0

2014
0

14. Anbragte børn med funktionsnedsættelse (opfølgning på Barnets Reform)
1 Titel
Anbragte børn med funktionsnedsættelse
(opfølgning på Barnets Reform)
Socialministeriet
2 Forslagsstiller
3 Tilskudsmodtager
Efter de gældende regler er børn med handicap, der anbringes uden
4 Forslagets formål
for hjemmet omfattet af de samme regler, som gælder for udsatte
børn.
Det betyder at der stilles samme krav og anvendes samme
vejledninger og andre implementeringsværktøjer for børn med
funktionsnedsættelse, som til udsatte børn.
Det overordnede formål med forslaget er at sikre, at anbragte børn
med funktionsnedsættelser og deres familier sikres den nødvendige
kompensation, så de kan fastholde eller opnå mulighed for en god
og stabil kontakt til deres forældre/søskende og øvrige netværk.
Dette opnås ved at tydeliggøre de eksisterende muligheder for at
yde støtte og ved at forbedre kompensationsmulighederne til disse
familier. Herved sikres familier med et anbragt barn med en
funktionsnedsættelse bedre muligheder for at yde den nødvendige
omsorg og støtte til det anbragte barn og får mulighed for et
familieliv, der inkluderer det anbragte barn.
5

6

Forslagets målgruppe

Forslagets konkrete mål

Der er ca. 12.000 anbragte børn i Danmark. Der foreligger ikke
samlede oplysninger om anbringelsesårsagen, men oplysninger fra
Ankestyrelsen og SFI viser, at der ofte angives flere årsager til
anbringelsen, dvs. at der både kan være fx funktionsnedsættelser
hos barnet samtidig med adfærdsproblemer eller andre sociale
problemer i hjemmet.
I en spørgeskemaundersøgelse i 9 kommuner, foretaget af
Socialministeriet i foråret 2010, angiver kommunerne, at det i
gennemsnit er 9 pct. af de anbragte børn, hvor en
funktionsnedsættelse er hovedårsag til anbringelsen. Ud af disse
børn, vurderer kommunerne i samme undersøgelse, at der i ca. 40
pct. er tale om flere årsager til anbringelsen. Det skal bemærkes, at
der er meget store variationer i kommunernes svar på antallet af
børn, der er anbragt af flere årsager.
1. At sikre, at ministeriets regelsæt og herunder
implementeringsværktøjer i form af vejledninger, håndbøger mv.
tydeliggør kompensationsmulighederne og afspejler børn med
funktionsnedsættelsers særlige behov og problemstillinger.
2. At sikre, at børn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller
psykisk funktionsnedsættelse, hvor barnet ikke kan transporteres i
almindelig familiebil eller med offentlig befordring, får forbedret
mulighed for at bevare eller få nybevilget en handicapbil under
anbringelse af barnet.

3. At sikre, at forældre til anbragte børn med betydelige
funktionsnedsættelser, kan yde samme omsorg og støtte til deres
barn ved hospitalsbesøg, som inden anbringelsen.
4. At der beskrives eller evt. udvikles best practice i forhold til
metode til undersøgelse og udredning af funktionsnedsættelse hos
børn.
7

Hvordan nås resultaterne

Ad 1. Regelsættet, og herunder særligt vejledningerne på området
tydeliggøres, så det præciseres, at kommunerne kan lade familierne
beholde tidligere bevilgede hjælpemidler, selv om barnet anbringes
uden for hjemmet. Desuden tydeliggøres mulighederne for at
bevilge nye hjælpemidler til brug under barnets besøg i hjemmet
efter hjælpemiddelreglerne under en anbringelse.
Endvidere tydeliggøres vejledningen om anvendelsen af
servicelovens § 52, stk. 5, om økonomisk støtte til stabil kontakt
under anbringelsen i forhold til børn med funktionsnedsættelser, så
det fremgår, at denne bestemmelse kan anvendes til at yde
hjælpemidler til brug under besøg i hjemmet, når
hjælpemiddelbestemmelsen ikke er dækkende eller til at yde støtte
til boligindretninger, som er nødvendige under hjemmebesøg.
Ad 2. For at sikre et barn med betydeligt og varigt nedsat fysisk
eller psykisk funktionsevne mulighed for at opnå og fastholde
kontakt til familie og netværk og leve et mere normalt familieliv,
foreslås det, at adgangen til at bevare en bevilget/nybevilge
handicapbil tydeliggøres og forbedres, når en handicapbil er
nødvendigt for befordring i forbindelse med barnets besøg i
hjemmet, ferier mv. Forslaget kræver ændring af serviceloven.
Ad 3. Det foreslås, at forældre til et anbragt barn med funktionsnedsættelse får samme adgang til tabt arbejdsfortjeneste ved barnets
hospitalsbesøg (indlæggelse, kontrol og ambulante behandlinger),
som før anbringelsen. Forslaget kræver ændring af serviceloven.
4) Endelig foreslås, at der igangsættes et mindre
metodeudviklingsprojekt. Herunder indgår en afdækning af de
eksisterende metoder og redskaber og en videreudvikling af en
metode/et redskab, der også kan anvendes til børn med
funktionsnedsættelse. Det foreslås i den forbindelse, at der indenfor
rammerne af KIFA-puljen anvendes 2,8 mio. kr. hertil. Desuden
foreslås det, at der afsættes midler til et kompetenceløft til
sagsbehandlere/rådgiver for børn med funktionsnedsættelser og til
et forsøg med forbedret forældresamarbejde (forældre-institution)
og udvikling af forældres kompetencer i forhold til udadreagerende
unge.

8

Dokumentation, løbende
opfølgning og evaluering.

Der er ikke afsat midler til evaluering af forslagene.

9

Varighed og forankring

Forslag 1-3 varigt. Forslag 4 om metodeudvikling, kompetenceløft
mv. afsluttes i 2014.

Forslagene skal forhandles med de kommunale parter. Der kan
10 Evt.
administrationsomkostninger derfor blive tale om en regulering af trækket på satspuljen.
og efterregulering

Mio. kr. i 2011 PL
Bevilling

2011
2,0

2012
21,0

2013
9,5

2014
9,5

15. Mere viden om handicap
1 Titel
2
3

Forslagsstiller
Tilskudsmodtager

4

Forslagets formål

Mere viden om mennesker med handicap: Forskning,
Overvågning af FNs handicapkonvention og en styrkelse af
DCH’s virksomhed
Socialministeriet
SFI og andre forskningsenheder, Institut for Menneskerettigheder
og Det Centrale Handicapråd
Formålet med indsatserne er:
1. At sætte gang i forskning på handicapområdet ved at igangsætte
en forskningsstrategi, der sætter fokus på og styrker den
generelle handicapforskning i Danmark og samtidig
vidensunderstøtter opbygningen af det nye Videnscenter for
Handicap og Socialpsykiatri.
2. At styrke overvågningsopgaven i Institut for
Menneskerettigheder for at fremme, beskytte og overvåge
gennemførelsen af FNs handicapkonvention.
3. At styrke Det Centrale Handicapråds virksomhed med
igangsættelse af undersøgelser og gennemførelse af
bevidstgørende kampagner om handicapområdet for at styrke
inklusionen af mennesker med handicap i samfundet.
Forslaget har sammenhæng med to nye tiltag. For det første de
nuværende videnscentres samling i ét stort styrket videnscenter på
handicap- og socialpsykiatriområdet fra januar 2011. For det andet
Danmarks forpligtelse, som følge af den nye handicapkonvention,
til at øge bevidstheden i hele samfundet om personer med handicap
og iværksætte og opretholde effektive offentlige bevidstgørende
kampagner, der skal skabe forståelse for de rettigheder, der
tilkommer personer med handicap, jf. konventionens artikel 8.
Herunder følger det af handicapkonventionens artikel 31, at der skal
tilvejebringes data til belysning af implementeringen af
handicapkonventionen.
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Forslagets målgruppe

Målgruppen for såvel forskning, overvågning, kampagner mv. er
den brede offentlighed, således at initiativerne under forslaget bliver
til gavn for ligebehandling af alle personer med handicap.
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Forslagets konkrete mål

Ad 1. Der er traditionelt ikke prestige i at bedrive forskning på
handicapområdet, hvorfor grundviden om handicap og hertil
knyttede problemstillinger i Danmark ofte er mangelfuld. Der skal
derfor igangsættes en længerevarende forskningsstrategi, som skal
fremme, at forskningsverdenen i højere grad begynder at sætte
specifikt fokus på handicapproblematikker eller inddrager
handicapaspektet i relevant forskning. Ved at afsætte midler til et
antal Phd-stillinger skal der tilvejebringes konkret videnskabelig
baseret viden om centrale handicapproblemstillinger, som kan
bidrage til fremadrettede løsninger heraf. Endvidere skal

prioriteringen af handicapområdet være med til helt generelt at sætte
fokus på og gang i en større inddragelse af handicapaspektet i anden
relevant forskning på forskellige fag/sektorområder. Endelig skal de
konkrete forskningsprojekter understøtte den videnskabelige
standard af det nye videnscenter på handicap- og
socialpsykiatriområdet.
Ad 2. Midlerne skal sikre en styrket varetagelse af
overvågningsopgaven efter FNs handicapkonvention i Institut for
Menneskerettigheder, herunder varetagelse af informations- og
uddannelsesaktiviteter, rådgivning af regeringen med hensyn til
gennemførelsen af forpligtelser efter konventionen og udarbejdelse
af uafhængige rapporter om gennemførelsen.
Ad 3. Det Centrale Handicapråd beskæftiger sig med alle sider af
handicappedes liv. Rådet skal anvende midlerne med fokus på, at
øge bevidstheden i hele samfundet om personer med handicap,
herunder at bekæmpe stereotyper, fordomme og skadelig praksis i
forhold til personer med handicap og at fremme bevidstheden om
evner hos og bidrag fra personer med handicap.
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Hvordan nås resultaterne

Ad. 1. Som første led i forskningsstrategien skal der indhentes en
forskningsoversigt, der kan benyttes af det nye Videnscenter for
Handicap og Socialpsykiatri, SFI og andre relevante
forskningsinstitutioner, og som bl.a. kan pege på, hvor der er
udækket viden og dermed behov for ny forskning. På baggrund
heraf skal der oprettes tre Phd-stillinger forankret i
universitetsverdenen og tilknyttet forskellige forskningsmiljøer.
Emnet for den enkelte Phd prioriteres via input fra det nye
Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri, der kan pege på, hvor
der er særligt behov for ny forskning. Phd’erne skal omhandle mere
generelle og tværgående problemstillinger for mennesker med
handicap og skal, som sagt, være tilknyttet forskellige
forskningsmiljøer, således at det specifikke fokus på handicap
udbredes til forskellige fag- og sektorområder. Ved at prioritere
Phd’er på universiteter øges muligheden for, at
handicapperspektivet fremadrettet bæres ind i forskningsverdenen
og indgår som en del af fagområdets selvforståelse.
Forskningsstrategien kan løbende og med inddragelse af de
indledende erfaringer udvides.
Ad 2. Institut for Menneskerettigheder skal indsamle og formidle
viden om handicapområdet, rådgive regeringen om gennemførelsen
af forpligtelser efter konventionen og gennemgå eksisterende og
foreslået lovgivning og regulering samt beslutningsforslag og andre
forslag.
Ad 3. Det Centrale Handicapråd igangsætter relevante initiativer,
der skaber oplysning, debat og udvikling, som kan styrke
danskernes bevidsthed om ligebehandling og integration af
mennesker med handicap.
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Dokumentation, løbende
opfølgning og evaluering.

Ad. 1. Da der er tale om forskningsmidler, vil der automatisk indgå
dokumentation, effektmåling mv. i initiativet, hvorfor der ikke
behøves afsat særskilte midler hertil.
Ad 2. Institut for Menneskerettigheder udarbejder rapporter om
gennemførelsen af FNs handicapkonvention.
Ad. 3. Da der ikke er tale om midler til udviklingsprojekter, men til
oplysning mv., er det ikke relevant med effektforskning mv.
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Varighed og forankring

Permanent.

Der kan reserveres op til 3 pct. af bevillingen til administration mv.
10 Evt.
administrationsomkostninger (heraf 2/3 til lønsum). Det reelle træk på de pågældende puljer og
reservationsbevillinger opgøres ved årets udgang, som de faktisk
og efterregulering
afholdte administrationsudgifter.
Mio. kr. i 2011 PL
Forskning
Styrkelse af overvågningsopgaven
efter FNs handicapkonvention
Det Centrale Handicapråd
I alt

2011
6,0
1

2012
0
0,8

2013
0
0,8

2014
0
0,8

2
9,0

1,2
2

1,2
2

1,2
2

