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Aftale om udmøntning af satspuljen for 2019
på beskæftigelsesområdet

Regeringen har indgået en aftale med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen
for 2019 på beskæftigelsesområdet.
Med aftalen udmøntes i alt 542,6 mio. kr. fra satspuljen fordelt med 134,3 mio. kr.
i 2019, 139,9 mio. kr. i 2020, 132,5 mio. kr. i 2021 og 135,9 mio. kr. i 2022, jf.
tabel 1 nedenfor.
Flere mennesker med handicap skal i job og uddannelse
Aftalepartierne er enige om at afsætte i alt 128,4 mio. kr. i perioden 2019-2022 til
11 initiativer, der skal medvirke til, at flere mennesker med handicap kommer i
beskæftigelse.
Pulje til projekter med indsatser for personer med handicap
Aftalepartierne er enige om, at mange organisationer gør en stor indsats for at integrere og fastholde personer med handicap på arbejdsmarkedet. Igennem projekter
er der udviklet forskellige metoder og erfaringer. Aftalepartierne vil etablere en
pulje på 21,2 mio. kr. i 2019-2022, der kan yde tilskud til projekter, der inddrager
eller viderefører erfaringer med at integrere og fastholde personer med handicap på
arbejdsmarkedet.
Ramme til handicappolitisk handlingsplan på uddannelsesområdet
Aftalepartierne er enige om at afsætte en ramme på i alt 17,5 mio. kr. i 2019-2022
til finansiering af initiativer i en handicappolitisk handlingsplan på uddannelsesområdet. Initiativerne skal bidrage til at synliggøre og styrke inklusionen af personer
med handicap i uddannelsessystemet - det gælder både i grundskolen, på ungdomsuddannelserne og på de videregående uddannelser, og videre ud på arbejdsmarkedet.
Den handicappolitiske handlingsplan skal indeholde initiativer, som går på tværs af
Undervisnings-, Uddannelses- og Forsknings- samt Beskæftigelsesministeriet med
henblik på at finde løsninger på barrierer i uddannelsessystemet og videre ud på
arbejdsmarkedet.

Ingen aldersgrænse for hjælpemidler til job
Personer med handicap, der har nået folkepensionsalderen, og er i ordinær ansættelse eller driver selvstændig virksomhed, kan få bevilget eller beholde allerede
bevilgede hjælpemidler og mindre arbejdspladsindretninger i arbejdssammenhæng,
hvis de ønsker at arbejde udover folkepensionsalderen. Aftalepartierne er enige om
at afsætte 4,6 mio. kr. i 2020, 6,1 mio. kr. i 2021, 7,6 mio. kr. i 2022 og 7,8 mio. kr.
årligt i 2023 og frem til tiltaget.
Smidigere overgange mellem sektorer
Personer med handicap, som har fået bevilget udlån af fysiske hjælpemidler, og
som ophører på en formelt kompetencegivende uddannelse af en vis varighed, skal
kunne beholde deres fysiske hjælpemiddel i op til tre måneder efter endt uddannelse.
Samtidig får kommunerne pligt til at træffe afgørelse om, hvorvidt en borger kan få
en fornyet bevilling af allerede bevilgede fysiske hjælpemidler inden for 4 uger fra
borgerens ansøgning ved skifte mellem uddannelse, fritid, job og ledighed samt
ved flytning mellem kommuner.
Aftalepartierne er enige om, at der laves en juridisk vejledning om hjælpemidler i
beskæftigelsessystemet, hvor det blandt andet vil fremgå, at kommunerne kan aftale, at borgeren, hvor det giver mening, kan beholde sit hjælpemiddel ved kommuneskift.
Der afsættes 5,0 mio. kr. i 2020, 5,5 mio. kr. i 2021 og 5,0 mio. kr. i 2022 og frem
til initiativet.
Kompetencekort til at synligøre kompetencer og støttemuligheder
Der nedsættes en arbejdsgruppe med Danske Handicaporganisationer, DA, LO og
KL, der skal se på muligheden for at udvikle et kompetencekort, over kompetencer
og mulige kompensationsbehov, samt hvilke støttemuligheder. Kompetencekortet
skal afprøves i en række kommuner over en periode på tre år, hvorefter der følges
op med en evaluering. Aftalepartierne er enige om at afsætte i alt 4,0 mio. kr. i
2019-2022 til initiativet. Aftalepartierne er endvidere enige om at afdække mulighederne for udbredelse af kompetencekortet, herunder de økonomiske konsekvenser.
Job-uge for virksomheder og personer med handicap
Der iværksættes en landsdækkende job-uge med fokus på beskæftigelse af personer
med handicap. Job-ugen skal bidrage til, at flere personer med handicap får en fod
indenfor på arbejdsmarkedet, og at flere virksomheder præsenteres for mulighederne for at ansætte personer med handicap.

2

Job-ugen vil indeholde en årlig landsdækkende jobmesse i tre år, hvor virksomheder og jobsøgende kan mødes. Jobmessen afholdes af Styrelsen for Arbejdsmarked
og Rekruttering i samarbejde med jobcentre, virksomheder, Danske Handicaporganisationer og DA. Der oprettes samtidig et korps af ”Ambassadørvirksomheder”,
der forpligter sig på at vise vejen for at få personer med handicap i job.
Der afsættes 3,0 mio. kr. i 2019-2021 til projektet.
Styrket fokus på handicapområdet i jobcentrene
Aftalepartierne er enige om at afsætte i alt 5,5 mio. kr. i 2020-2022 til at styrkehandicapområdet i jobcentrene gennem halvårlige vidensseminarer for nøglepersonerne og teamledere og opkvalificeringsforløb for relevante medarbejdere og ledere om regler, målgrupper og effektiv formidling, samt en årlig tværfaglig konference om udvalgte større handicapmålgrupper. Målet er, at medarbejdere i alle afdelinger er opmærksomme på, borgere med handicap, og hvilke støttemuligheder der
er.
Bedre muligheder for personer med handicap på erhvervsuddannelserne
Ved Folketingets vedtagelse nr. 52 fra 8. maj 2018, inviteres Folketingets partier til
en drøftelse af konkrete tiltag, som sikrer lige vilkår for, at personer med handicap
kan gennemføre en erhvervsuddannelse. Aftalepartierne er enige om at afsætte en
ramme på i alt 15,5 mio. kr. i 2020-2022 til finansiering af initiativer, der aftales
som led i drøftelserne. Aftalepartierne for satspuljen skal efterfølgende godkende
udmøntningen.
Flere ASF-klasser på landsplan
Aftalepartierne er enige om at afsætte 0,9 mio. kr. i 2019 stigende til 5,2 mio. kr. i
2022 og frem til at oprette to yderligere Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF)klasser, så antallet af klasser øges fra 11 til 13 på landsplan.
De nye ASF-klasser vil forbedre den geografiske dækning af de specialiserede
ASF-tilbud og øge antallet af elever med denne type diagnose, der kan optages på
tilbuddene. Flere unge med handicap vil dermed kunne gennemføre en gymnasial
uddannelse og vil ikke skulle henvises til andre tilbud til personer med handicap.
Bedre viden om handicapområdet
Aftalepartierne er enige om at afsætte i alt 11,5 mio. kr. i 2019-2025 til at forbedre
viden om handicap og beskæftigelse samt understøtte en effektiv og målrettet indsats, iværksættes årligt tilbagevendende analyser af handicap og beskæftigelse samt
en dybdegående udredning af kommunernes aktuelle praksis og organisering på
handicapområdet.
Målrettet udbredelse af viden om handicap og beskæftigelse
Aftalepartierne er enige om at afsætte i alt 7,8 mio. kr. i 2020-2021 til at etablere
en permanent platform med viden om betydningen af specifikke handicap i forhold
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til beskæftigelse, som kan medvirke til, at flere personer med handicap får fodfæste
på arbejdsmarkedet. Vidensplatformen udvikles i udgangspunktet for 4-6 specifikke handicapgrupper, som udvælges af Socialstyrelsen og kvalificeres af relevante
aktører, fx Danske Handicaporganisationer og KL. Platformen skal være én let og
overskuelig adgang til viden om fx funktionelle vanskeligheder og konkrete værktøjer, redskaber og indsatser, der kan understøtte, at personer med et specifikt handicap kommer i beskæftigelse.
Som led i udvikling af platformen afdækkes endvidere hvilke teknologier der kan
understøtte beskæftigelsen for personer med handicap samt hvilke potentialer, der
kan være for kommunerne ved at investere i beskæftigelsesrettede indsatser til de
målgrupper, som indgår i vidensplatformen. I forbindelse med lanceringen af platformen, vil der blive gennemført en kampagne, som bl.a. gennem præsentation af
gode rollemodeller skal påvirke holdninger til mennesker med handicap på arbejdsmarkedet.
STAR vil i forbindelse med udmøntningen af de ovenstående initiativer på handicapområdet have et særligt fokus på løbende at udbrede og inspirere kommunerne
og borgerne igennem succeshistorier og best practices.
Konsolidering af Flere skal med 2
Aftalepartierne er enige om, at de gode erfaringer fra Flere skal med- og JobFirstprojektet skal udbredes til flere borgere, der mangler et fuldt fodfæste på arbejdsmarkedet. Derfor blev aftalepartierne enige om at afsætte 87,5 mio. kr. i satspuljeaftalen for 2018 til Flere skal med II.
I årets satspuljeaftale er aftalepartierne enige om at afsætte yderligere midler til
konsolidering af Flere skal med II-projektet. Der afsættes yderligere 81,6 mio. kr.
fordelt over årene 2019-2022. Projektet har herefter en samlet ramme på 166,6
mio. kr. i 2019-2022. Det muliggør, at indsatsen kan udvides til flere borgere og til
flere kommuner. Der vil i første halvår af 2020 blive gennemført en evaluering af
Flere skal med II henblik på at overveje en styrkelse af projektet fremadrettet.
STAR vil i forbindelse med projektet have et særligt fokus på løbende at udbrede
og inspirere kommunerne og borgerne igennem succeshistorier og best practices.
Idræt som vej til inklusion, integration, beskæftigelse og sundhed
Aftalepartierne er enige om at afsætte 35 mio. kr. i perioden 2019-2022 til initiativet Idræt som vej til inklusion, integration, beskæftigelse og sundhed , hvor der
inden for en national ramme ydes støtte til forsøg med brug af idræt som led i inklusions-, sundheds- og beskæftigelsesfremmende indsatser.
Der afsættes i alt 11,3 mio. kr. til en pulje, der skal understøtte nye innovative partnerskabsprojekter mellem flere aktører og med inddragelse af målgruppen, som
både sikrer øget idrætsaktivitet, inklusion i fællesskaber, og at målgruppen efter4

følgende fastholdes i lokale fællesskaber. Formålet er, at udsatte borgere herunder
socialt udsatte unge og voksne, børn og familier i risikozonen samt personer med
funktionsnedsættelser/handicap opnår flere sociale relationer og i højere grad føler
sig inkluderet i de lokale fællesskaber, som majoriteten af borgerne mødes og deltager i. Puljen forankres i regi af Kulturministeriet.
Herudover afsættes der i alt 23,7 mio. kr. til en pulje, hvor der inden for en national
ramme ydes støtte til forsøg med brug af idræt som led i sundheds- og beskæftigelsesfremmende indsatser. Målgruppen er udsatte borgere, der er i særlig risiko for
udvikling af sygdom, herunder ledige og borgere, der er i risiko for nedslidning på
arbejdsmarkedet. Målgruppen er herudover borgere, hvor fysisk aktivitet bidrager
til opfølgning på et behandlings- og rehabiliteringsforløb, herunder med henblik på
fastholdelse på arbejdsmarkedet. Puljen forankres i Beskæftigelsesministeriet og
Sundheds- og Ældreministeriet.

Aftalepartierne er enige om at drøfte Idræt som vej til inklusion, integration, beskæftigelse og sundhed ved satspuljeforhandlingerne for 2020 med henblik på at
sikre et stabilt bevillingsniveau over årene, og vil derfor tilføre yderligere 5 mio.
kr. til næste år.
Bedre udslusning og overgang fra særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)
Aftalepartierne er enige om at afsætte en ramme på i alt 40 mio. kr. i perioden
2019-2022 til senere udmøntning med henblik på at forbedre udslusningen og
overgangen fra STU i det tredje og sidste år af STU.
Prioriteringen ses i lyset af STU-evalueringen i 2017, hvor det blev fremhævet, at
udslusningen efter endt STU-forløb kan forbedres. Evalueringen peger på et potentiale i at understøtte en tidlig inddragelse af jobcentret i sidste år af forløbet, herunder at der er en fremtidsplan inden endt STU-forløb, og at den unge så vidt muligt
beholder sin kontaktperson i overgangen til anden uddannelse eller beskæftigelse.
Aftalepartierne er endvidere enige om at afdække konsekvenserne af at indføre
ungdomskort til deltagere på STU-forløb, herunder økonomiske konsekvenser.
Private projekter
Aftalepartierne er enige om at prioritere i alt 174,7 mio. kr. til at videreføre støtten
til en række projekter og organisationer med fokus på en beskæftigelsesrettet indsats for en bred vifte af målgrupper. Aftalepartierne ønsker at prioritere følgende
initiativer:
•
•
•
•
•

Seniornetværk
Landsforeningen Lev
Jobbank
Handicapidrættens Videncenter
Topvirk
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•
•

High:Five
Vold som udtryksform.

Alle syv projekter forlænges til og med 2. kvartal 2022. Herudover er aftalepartierne enige om at tilføre Cabi 2,0 mio. kr. årligt i 2019 og 2020.
Forlængelse af forbedringer for modtagere af uddannelseshjælp mv. fra satspuljen 2015
Aftalepartierne er enige om at afsætte i alt 21,3 mio. kr. i 2019 til at videreføre to
indsatser fra satspuljeaftalen for 2015.
Der afsættes 5,4 mio. kr. i 2019 til at sikre, at unge på uddannelseshjælp, som er på
særligt tilrettelagt uddannelse (STU), uden fradrag kan tjene op til 24.000 kr. (før
skat) pr. år.
Der afsættes 15,9 mio. kr. i 2019 til at sikre bedre samspil mellem uddannelseshjælp, SU og den sociale indsats ved fortsat at give unge enlige forsørgere (under
30 år) med et eller flere børn anbragt uden for hjemmet ret til forsørgersatsen på
uddannelses- og kontanthjælp eller enlig-forsørgertillæg i SU-systemet.
Aftalepartierne drøfter ordningen i næste års forhandlinger.
Lempelse af rimelighedskravet
Aftalepartierne blev med satspuljeaftalen for 2018 enige om at drøfte rimelighedskravet. Partierne er på den baggrund blevet enige om at iværksætte initiativer, der
skal justere og forenkle reglerne for rimelighedskravet.
Det omfatter en midlertidig forsøgsordning, hvor virksomhederne får mulighed for
at ansætte aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, borgere i ressourceforløb og
integrationsydelsesmodtagere, der ikke er omfattet af integrationsprogrammet efter
integrationsloven i virksomhedspraktik eller løntilskud på baggrund af en timebaseret opgørelse af personer i støttet beskæftigelse. Samtidig undtages førtidspensionister i løntilskud fremover undtages permanent fra rimelighedskravet, ligesom
det er tilfældet med fleksjobbere. Undtagelsen af førtidspensionister indebærer
merudgifter på 0,6 mio. kr. i 2019 stigende til 0,7 mio. kr. varigt efter skat og tilbageløb.
Pulje til beskæftigelsesindsats for sindslidende
Aftalepartierne er enige om at afsætte en pulje på 5 mio. kr. i 2019, som kan søges
af projekter, der har til formål at integrere og reintegrere sindslidende og psykisk
syge på arbejdsmarkedet.
Støtte til vanskeligt stillede familier med børn
Det fremgår af aftalen om en ny ferielov, at aftalepartierne i forbindelse med satspuljeforhandlingerne forpligter sig til at drøfte spørgsmålet om støtte til vanskeligt

6

stillede familier med børn, i lyset af, at den nye ferielov forventes at reducere de
uhævede feriepenge, der i dag anvendes til det formål.
Ferieloven vil først have betydning for støtten til støtte til vanskeligt stillede familier med børn i 2021.
Aftalepartierne er endivdere enige om, at der i forbindelse med satspuljeforhandlingerne i 2020 foretages en politisk drøftelse, om den aktuelle status for de økonomiske rammer, for at sikre støtten til vanskeligt stillede familier med børn. Aftalepartierne anerkender samtidig, at der fortsat er stor usikkerhed ift. det aktuelle
støttebehov i 2021. Aftalepartierne er enige om at prioritere flere midler til støtten
til vanskeligt stillede familier med børn i 2021, hvis der måtte være økonomisk
behov for dette.

Tabel 1
Oversigt over initiativer på beskæftigelsesområdet
Initiativer på beskæftigelsesområdet

2019

2020

2021

2022

Flere mennesker med handicap skal i job

22,2

34,4

33,5

38,3

Idræt som vej til inklusion, integration, beskæftigelse og sundhed

10,0

5,0

10,0

10,0

Konsolidering af ”Flere skal med 2 – Investering i syge og udsatte borgere
på kanten af arbejdsmarkedet”

32,7

28,6

4,4

15,9

Ramme til udvikling af STU (Særligt tilrettelagt uddannelse)

10,0

10,0

10,0

10,0

Videreførelse af Forbedringer for modtagere af uddannelseshjælp mv.

21,3
0,6

0,6

15,0

30,0

Lempelse af rimelighedskravet

0,6

0,6

Pulje til reintegration af sindslidende og psykisk syge på arbejdsmarkedet

5,0

2,5

Støtte til vanskeligt stillede familier med børn
Private projekter

30,4

58,9

56,9

28,5

6,5

6,5

3,3

-

Seniornetværk

3,3

-

Landsforeningen LEV

5,3

10,5

10,5

5,2

Jobbanken

6,4

12,9

12,9

6,5

-

Handicapidrættens Videncenter

2,8

5,6

5,6

2,9

-

Topvirk

1,9

3,9

3,9

1,9

-

High:five

6,7

13,4

13,4

6,7

-

Vold som udtryksform

2,0

4,1

4,1

2,0

Cabi

2,0

2,0

2,1

2,4

2,1

2,6

132,5

135,9

-

-

Administrationsomkostninger
Omprioritering fra pulje til initiativer for personer med handicap1
I alt for beskæftigelsesområdet

-2,5
134,3

139,9

1: § 17.59.21.20. Initiativer for personer med handicap.
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