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Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2013 på beskæftigelsesområdet 

 
Beskæftigelsesministeren har indgået en aftale ved de decentrale forhandlinger med arbejdsmarkeds-

ordførerne om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2013 på beskæftigelsesområdet.  

 

Der er forhandlet inden for en ramme på 56,1 mio. kr. i 2013, 120,2 mio. kr. i 2014, 171,7 mio. kr. i 

2015 og 205,2 mio. kr. i 2016. 

 

Samlet over de fire år er der afsat 486 mio. kr. i relation til reform af førtidspension og fleksjob. 

Derudover er der afsat 67,2 mio. kr. til øvrige initiativer i Beskæftigelsesministeriets kreds.  

 

Udsatte grupper  

Der er afsat 5,1 mio. kr. i 2013, 6,7 mio. kr. i 2014, 8,2 mio. kr. i 2015 og 8,2 mio. kr. i 2016 til Center 

for aktiv beskæftigelsesindsats (CABI). CABI har til hovedformål at indsamle, systematisere og 

formidle viden om det rummelige arbejdsmarked.  

 

Der er afsat 10,0 mio. kr. i 2013 og 3,1 mio. kr. i 2014 til projektet High:Five. Projektet er forankret i 

regi af Virksomhedsforum for Socialt Ansvar. Formålet er at hjælpe unge, der er i risiko for 

marginalisering på grund af kriminalitet eller tilknytning til kriminelle miljøer, så de kommer i arbejde.  

  

Der er afsat 6,0 mio. kr. i 2013 og 1,5 mio. kr. i 2014 til Projekt Jobbanken København. Formålet er at 

udvide den indsats for sindslidende førtidspensionister, der allerede foregår i Herning og Århus ved 

etablering af en afdeling i København.  

 

Der er afsat 0,3 mio. kr. i 2013 til Rådet for Psykisk Sårbare på Arbejdsmarkedet. Formålet er at 

formidle viden og resultater fra en undersøgelse foretaget i 2011-2012 om personalepolitik og 

virksomhedernes indsats, hvis en medarbejder får et psykosocialt handicap. 

  

Der er afsat 3,1 mio. kr. i 2014 og 1,1 mio. kr. i 2015 og 3,0 mio. kr. i 2016 til en pulje til 

Selvaktiveringsgrupper for seniorer.  

 

Der er afsat 1,8 mio. kr. i 2013 og 1,4 mio. kr. i 2014 til Projekt Netværkslokomotivet. Projektet har til 

formål at opkvalificere ledige og medarbejdere, så de kan møde behovene på det moderne 

arbejdsmarked.  

 

Arbejdsmiljø 

Der er afsat 1,4 mio. kr. i 2013, 1,4 mio. kr. i 2014 og 1,4 mio. kr. i 2015 til Projekt Voksenmobning 

Nej Tak! Formålet med udviklingsprojektet er at udbrede kendskab til voksenmobning og de 

konsekvenser, det har for den enkelte, for arbejdspladsen og for samfundsøkonomien. Formålet er 

endvidere at støtte mobberamte, så de kan forblive på arbejdsmarkedet.  

 



Der er afsat 3,5 mio. kr. i 2013 til Landsforeningen LEV til et projekt, der sikrer 

undervisningsmateriale, metoder og forløb, der understøtter at mennesker med udviklingshæmning kan 

agere som arbejdsmiljørepræsentanter.  

 

Reform af førtidspension og fleksjob 

Der er afsat 2,0 mio. kr. i 2013, 22,0 mio. kr. i 2014, 19,0 mio. kr. i 2015 og 2,0 mio. kr. i 2016 til 

opstartsstøtte til rehabiliteringsteams. Formålet er at fremme implementeringen af rehabiliteringsteam 

og ressourceforløb som led i at fastholde udsatte borgere på arbejdsmarkedet. 

 

Det er samtidig aftalt at den eksisterende bevilling afsat som led i satspuljeaftalen for 2011 på 20,0 

mio. kr. til Reform af førtidspension og det rummelige arbejdsmarked prioriteres til opstartsstøtte til 

rehabiliteringsteams i 2013.  

 

Der er afsat 26,0 mio. kr. i 2013, 81,0 mio. kr. i 2014, 142,0 mio. kr. i 2015 og 192,0 mio. kr. i 2016 til 

mentorstøtte og aktiv indsats i ressourceforløb. Midlerne afsættes permanent og indfases over tid til et 

permanent niveau på 370 mio. kr. fuldt indfaset i 2030.  

 

Omprioriteringer 

Der er omprioriteringer for i alt 43,0 mio. kr. på Beskæftigelsesministeriets område. 

Omprioriteringerne vedrører tidligere afsatte midler til 1) Nydanskeres vej til beskæftigelse: 10,0 mio. 

kr. årligt i 2013-2015 afsat ved satspuljeaftalen for 2012, 2) Fastholdelse af nydanskeres vej til 

arbejdsmarkedet: 10,3 mio. kr. i 2013 afsat ved satspuljeaftalen for 2010 og 3) Et mangfoldigt 

arbejdsmarked: Opsparing på 2,7 mio. kr. afsat ved satspuljeaftalen for 2008. 

 

 

 

 


