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Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2010 på 
beskæftigelsesområdet 
 
Ved satspuljeforhandlingerne for 2010 er der på Beskæftigelsesministeriets område i perioden 2010 
til 2013 i alt afsat 220,5 mio. kr. til projekter inden for nedenstående hovedområder.  
 
Svage grupper 
Der er afsat 1,3 mio. kr. i 2010, 4,8 mio. kr. i 2011, 5,8 mio. kr. i 2012 og 10,8 mio. kr. i 2013 til at 
forlænge puljen for svage grupper på kanten af arbejdsmarkedet.  
 
Der er afsat 13,0 mio. kr. i 2010 til at videreføre støtten til befordringsrabat for modtagere af 
efterløn og fleksydelse.  
 
Satspuljeordførerne har drøftet befordringsrabatordningen for modtagere af efterløn og fleksydelse. 
Der er blandt ordførerne enighed om at videreføre ordningen i 2010. Der er samtidig enighed om at 
genoptage drøftelserne om ordningen inden satspuljeforhandlingerne for 2011, da der er behov for 
et bedre beslutningsgrundlag for at tage stilling til en eventuel videreførelse af ordningen. Til brug 
herfor skal der udarbejdes en analyse af modtagergruppen i den eksisterende ordning. Udgiften 
hertil forudsættes finansieret inden for den afsatte bevilling i 2010. 
 
Der er afsat 3,5 mio. kr. i 2010 samt 4,0 mio. kr. i hvert af årene 2011 til 2013 til at videreføre 
støtten til Det Nationale Netværk af Virksomhedsledere og De Regionale Netværk. 
 
Der er afsat 10,0 mio. kr. i hvert af årene 2010 og 2011 til at videreføre og styrke Projekt High Five. 
Projektet gennemføres i regi af Det Nationale Netværk af Virksomhedsledere. 
 
Der er afsat 2,6 mio. kr. i hvert af årene 2010 og 2011 samt 2,5 mio. kr. i hvert af årene 2012 og 
2013 til projekt Center for Livsnavigation. Projektet gennemføres i regi af Huset Venture. 
 
Der er afsat 1,6 mio. kr. i hvert af årene 2010 og 2011 samt 1,7 mio. kr. i hvert af årene 2012 og 
2013 til projekt Fleksicurity for personer med funktionsnedsættelser. Projektet gennemføres i regi af 
Huset Venture. 
 
Det er aftalt, at de øvrige initiativer under indsatsområde svage grupper, der ikke umiddelbart har 
opnået støtte direkte fra satspuljen, kan opfordres til at søge puljen for svage grupper i kanten af 
arbejdsmarkedet og puljen til udvikling af indsatsen på det rummelige arbejdsmarked.  
 
Handicappede 
Der er afsat 2,6 mio. kr. i 2011, 14,0 mio. kr. i 2012 og 15,0 mio. kr. i 2013 til at videreføre og 
styrke puljen til støtte for handicappede.  
 
Der er afsat 2,0 mio. kr. i 2010 og 8,0 mio. kr. i 2011 til at videreføre og styrke puljen for personer 
med psykiske lidelser. 
 
Det er aftalt, at de øvrige initiativer under indsatsområdet handicappede, der ikke umiddelbart har 
opnået støtte direkte fra satspuljen, kan opfordres til at søge puljen til støtte for handicappede.  



 
Ligestilling 
Der er afsat 5,0 mio. kr. i hvert af årene 2010 til 2013 til en nyoprettet pulje til Fremme af 
ligestilling, som kan støtte projekter, der medvirker til at nedbryde kønsbestemte barrierer med 
henblik på at sikre lige muligheder for personer i risiko for at blive marginaliseret i forhold til 
arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet. 
 
Der er afsat 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2010 til 2013 til at gennemføre ligestillingsinitiativer rettet 
mod personer med indvandrerbaggrund. 
 
Der er afsat 5,4 mio. kr. i 2011 til at videreføre indsatsen i Center Mod Menneskehandel. Det er i 
samme forbindelse aftalt, at drøftelserne om bevillingen til Center Mod Menneskehandel tages op 
igen i forbindelse med næste års satspuljeforhandlinger, hvor der vil foreligge en evaluering af 
centerets aktiviteter.  
 
Sygefravær 
Der er afsat 7,5 mio. kr. i 2010 til at videreføre og styrke projekt om arbejdsskadede tilbage på 
arbejdsmarkedet. 
 
Seniorer 
Der er afsat 3,0 mio. kr. i hvert af årene 2010 og 2011 og 6,0 mio. kr. i 2012 til at støtte et initiativ 
om fastholdelse af seniorer på arbejdsmarkedet.  
 
Der er afsat 2,0 mio. kr. i 2010 og 6,0 mio. kr. i hvert af årene 2011 til 2013 til at videreføre og øge 
støtten til selvaktiveringsgrupper for seniorer. 
 
Pensionister 
Der er afsat 3,0 mio. kr. i 2010 og 5,0 mio. kr. i hvert af årene 2011 til 2013 til at oprette en ny pulje 
til Lokal integration af førtidspensionister, som kan støtte lokalt forankrede aktiviteter, der skal 
medvirke til øget livskvalitet og social aktivitet hos førtidspensionister. Det er i den forbindelse 
aftalt, at der reserveres midler til en indledende analyse af livsvilkår for førtidspensionister.  
 
Satspuljeordførerne er enige om, at der skal udarbejdes en beskrivelse af gældende regler for 
indtægtsregulering af førtidspension for pensionister på den nye ordning, som er gifte eller 
samlevende med ikke-pensionister. Beskrivelsen skal også omfatte eventuelle modeller for justering 
af ordningen, herunder beregninger, der viser de økonomiske konsekvenser af eventuelle justeringer 
af ordningen. 
 
Omdisponering af videreførte udisponerede midler 
Der omdisponeres i alt 1,6 mio. kr. fra midler som vedrører afsluttede projekter fra tidligere års 
satspuljeaftaler. 
 


