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2. Resume af rapporten 

Denne rapport beskriver baggrunden for og udmøntningen af midlerne i 
Puljen til socialt udsatte grupper. 

Dette afsnit er en sammenfatning af de væsentligste oplysninger i 
rapporten. I de enkelte hovedafsnit (afsnit 3-7) er der en mere detaljeret 
gennemgang. Sidetallene i dette afsnit henviser til de sider i rapporten, 
hvor de nærmere oplysninger findes. 

Afsnit 3 (side 11) er en historisk gennemgang af etableringen af Puljen til 
socialt udsatte grupper. I afsnittet beskrives også midlernes fordeling på 
”delpuljer” og kravet om tilvækstgaranti. 

Fordelingen af Puljen til socialt udsatte grupper (side 12) 

Af den samlede pulje på 517 mio. kr. er 455 mio. kr., dvs. 88 %, 
udmøntet i en ansøgningspulje. Ansøgningspuljen fordeler sig på: 

*     En generel ansøgningspulje på 120 mio. kr. 

*     Reservation til de største byerp1 på 315 mio. kr. 

*     Pulje til børn af socialt udsatte grupper på 20 mio. kr. 

Resten af midlerne benyttes til centrale initiativer, fx undersøgelser, 
metodeudvikling o.l. samt en overordnet tværgående evaluering af 
udvalgte projekter i de store byer. 

Krav om tilvækstgaranti (side 12) 

Satspuljepartierne besluttede ved satspuljeforliget for år 2002, at der 
skulle være krav om en reel meraktivitet i forbindelse med bevillinger af 
puljemidlerne. Tilvækstgarantien skal dog ikke blokere for 
effektiviseringer, herunder strukturomlægninger, metodeudvikling o.l. 
Projekterne skal dokumentere, at tilskuddet har medført en reel 
meraktivitet på det indsatsområde, der er givet midler til. 

I afsnit 4 (side 14) er finansieringsformen beskrevet. Efter 
satspuljepartiernes beslutning finansieres anlægsudgifter til projekterne 
og de to første års driftsudgifter med 100 % statslig støtte. Fra det 
tredje driftsår nedsættes støtten med 20 % årligt, og det beløb, som 
aftrapningen udgør, lægges over i det generelle bloktilskud til fordeling 
efter den gældende fordelingsnøgle. For Københavns Kommunes 
vedkommende lægges beløbet dog over i kommunens eget bloktilskud. 

I afsnit 5 (side 15) findes en gennemgang af udmøntningen af Puljen til 
socialt udsatte grupper – opdelt på de enkelte delområder, dvs. den 
generelle ansøgningspulje, reservationen til de største byer, puljen til 
børn af socialt udsatte grupper og de centrale initiativer. 

Fristen for ansøgning til den generelle ansøgningspulje og til Puljen til 
børn af socialt udsatte grupper var den 15. november 2002, og 
ansøgerne fik svar på deres ansøgninger ved brev af 12. februar 2003, 
efter at satspuljepartierne havde godkendt indstillingerne. Alle midlerne i 
disse ansøgningspuljer er derved blevet udmøntet. 
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I februar og marts 2003 har Socialministeriet forhandlet med de store 
byer om fordelingen af midlerne, der var reserveret til disse byer – i alt 
315 mio. kr. Efter forhandlingernes afslutning indstilles det, at de største 
byer får bevilling på tilsammen lidt over 317 mio. kr.  

Der er derved indstillet et lidt højere beløb end den samlede ramme på 
315 mio. kr. Endvidere medfører udgiftsprofilen for de indstillede 
projekter i de enkelte år, at der er behov for flere midler i 2004, end der 
er afsat i Puljen til socialt udsatte grupper. I Storbypuljen2 og 
Hjemløsepuljen er der stadig en beholdning (opsparede midler), som der 
ikke er disponeret over. Socialministeriet vil anvende disse beløb til at 
udligne differencen mellem det reserverede beløb til de store kommuner 
og det indstillede beløb. Se nærmere side 15-17. 

Indstilling af tilskud til de største byer 

Reservation af satspuljemidler fremover (side 17) 

Det er forudsat, at de støttede projekter fra den generelle 
ansøgningspulje og reservationen til de største byer er varige, jf. kravet 
om tilvækstgaranti og finansieringsformen. Tilskuddet i 2003 og 2004 
gives til både anlægs- og driftsudgifter, men i 2005 gives tilskuddet 
udelukkende til drift af de enkelte initiativer. 

For at videreføre projekterne i de store kommuner er der behov for et 
årligt driftstilskud på i alt 110 mio. kr., og for 33 mio. kr. til videreførelse 
af de projekter, der er støttet via den generelle ansøgningspulje. Det 
betyder, at fra 2006 og fremover skal der varigt løftes et årligt beløb på 
143 mio. kr. ud satspuljen til brug for Puljen til socialt udsatte grupper, 
så projekterne kan fortsætte i 2006 ff. Dvs. at disse midler på forhånd er 
øremærket og ikke kan benyttes til andre områder eller initiativer. 

Socialpolitisk profil - Hvad har vi fået for pengene? (side 17-18) 

Projekterne, der er støttet af den generelle ansøgningspulje, og 
projekterne i de største byer betyder et markant løft i tilbuddene til de 
socialt udsatte grupper. Der vil via midlerne blive etableret mange nye 
botilbud, herunder alternative plejehjem og akuttilbud, så viften af tilbud 
til grupperne bliver varigt udbygget.  

Endvidere er der et stort antal projekter, hvis formål er at give en 
intensiveret bostøtte og anden støtte, aktivitetstilbud mv. Disse 
initiativer vil bidrage til, at personerne får et kvalitetsløft i deres 
dagligdag. 

Anslået antal af nye pladser/brugere/tilbud i alt  

4 (den generelle ansøgningspulje og reservationen til de største byer)   

  

Kommune/amt Indstillet beløb i alt 2003-2005 
inkl. 

Københavns Kommune 115.443.000 

Frederiksberg Kommune 23.000.000 

Odense Kommune/Fyns Amt 39.275.000 

Esbjerg Kommune/Ribe Amt 24.381.990 

Århus Kommune/Århus Amt 72.094.000 

Ålborg Kommune/Nordjyllands Amt 42.894.787 

I alt 317.088.777 
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Samarbejde med frivillige og private 

I forhandlingerne med byerne har det været vigtigt for Socialministeriet 
efter aftale med satspuljepartierne, at kommunerne påtog sig ansvaret 
for fortsættelse af nogle af de frivillige og private initiativer i de enkelte 
kommuner, fx Kvindely, Gaderummet, Livsværkstederne i 
Gellerupparken mv. 

Oversigt over samarbejde med frivillige og private 

Støtte til projekter fra Socialministeriets øvrige puljemidler 

Nogle af de indsendte ansøgninger har ikke kunnet støttes af Puljen til 
socialt udsatte grupper – enten pga målgruppen eller indholdet af 
projektet eller af prioriteringsmæssige årsager. Flere af disse 
ansøgninger har dog fået hel eller delvis støtte fra andre af 
Socialministeriets puljemidler. 

I afsnit 6 (side 21) findes skitser af aftalerne med de største byer. I 
afsnit 6.1 (side 21) er der en kort beskrivelse af de enkelte projekter, 
inkl. budget, i hver af kommunerne/amtskommunerne. I de endelige 

Botilbud 185 

Akuttilbud 18 

Alternative plejehjemspladser 83 

Bostøtte 197 

Væresteder/Varmestuer 18 

Omsorgs- og aktivitetstilbud 306 

Behandling/efterværn 118 

Støtte- og kontaktpersonordninger (SKP) 15 

Kvindekrisecentre 13 

  København Århus Odense Ålborg Esbjerg 

Kirkens 
Korshærs 
Kontaktcenter 

X         

Indsats i forhold 
til grønlændere 

X         

Bostøtte til 
Metodistkirkens 
hjemløsekollektiver 

X         

Dannerhusets 
Krisecenter 

X         

SVOB – Center 
for Narkotika 
Indsats 

X         

Gaderummet X         

Clean House X         

Kvindely X X X X X 

Livsværkstederne 
i Gellerup 

  X       

Cafe Lytten   X       

Parasollen   X       

Fællesgården   X       

Incestcenter Fyn     X     

Nørholmprojektet       X   

Gårdprojekt       X   
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aftaler med byerne skal der også være nogle generelle gennemgående 
afsnit om bl.a. finansiering og tilvækstgaranti, om dokumentation mv. 
Disse er samlet i afsnit 6.2. (side 47) 

I afsnit 7 er beskrevet den dokumentation mv., som er en betingelse for 
bevillingerne, fx regnskaber, status- og projektredegørelser og 
dokumentation for tilvækst. Her ud over vil der blive sat en overordnet, 
tværgående evaluering i gang med hensyn til nogle af projekterne i de 
største byer, ligesom Socialministeriet vil holde årlige møder med disse 
byer. Der skal endelig rapporteres til satspuljepartierne en gang årligt 
om udmøntningen af Puljen til socialt udsatte grupper.  

Denne side indgår i publikationen "Rapport om udmøntning af Pulje til 
socialt udsatte grupper" som kapitel 2 af 8  
Publikationen kan findes på adressen 
http://www.sm.dk/netpublikationer/2003/p4udsattepulje2404/index.htm 
 
© Socialministeriet 2003 
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