Oversigt over forventet udmelding og udmøntning af ansøgningspuljer i Socialstyrelsen i 2018
Socialstyrelsen udmelder og udmønter 30 ansøgningspuljer i 2018. Ansøgningspuljerne er i denne kalender oplistet ud fra, hvornår de forventes udmeldt
og udmøntet. Under hver ansøgningspulje er puljens størrelse, formål og ansøgerkreds kort beskrevet. Derudover er det angivet, hvor man kan læse mere
om puljen og nederst i kalenderen findes relevante link.
Ansøgningspuljens navn,
finanslovskonto og størrelse

Formål

Ansøgerkreds

Forventet
udmeldingskvartal

Forventet
udmøntningskvartal

Frivilligt socialt arbejde (PUF)
Der er i alt afsat 44,7 mio. kr. på
finanslovens § 15.13.15.10.

Formålet med ansøgningspuljen er at yde støtte til
frivillige sociale indsatser og projekter, som
udføres med henblik på at:
– styrke den frivillige sociale indsats og
– forebygge og afhjælpe problemer for socialt
truede mennesker eller mennesker, der befinder
sig i en svær livssituation.

Ansøgningspuljens ansøgerkreds er
frivillige organisationer, foreninger og
andre aktører, herunder frivilligcentre,
grupper eller enkeltpersoner.

1. kvartal

2. kvartal

Læs om ansøgningspuljen i finansloven for
2018.
Formålet med ansøgningspuljen er at
medfinansiere driften af eksisterende frivilligcentre,
der skal gøre det lettere for den enkelte borger at
engagere sig i frivilligt socialt arbejde, og styrke
samspillet mellem kommuner og frivillige
foreninger på det sociale område.

Ansøgningspuljens ansøgerkreds er
frivilligcentre, der er etableret som enten
en selvejende institution eller frivillig
forening.

1. kvartal

2. kvartal

Læs om ansøgningspuljen i finansloven for
2018.
Formålet med ansøgningspuljen er at give støtte til
aktiviteter i form af koloniophold, familieferier i indog udland samt kursusvirksomhed for
handicappede børn og unge samt deres forældre
og søskende.

Ansøgningspuljens ansøgerkreds er
landsdækkende handicaporganisationer
eller -foreninger.

1. kvartal

2. kvartal

Ansøgningspuljens ansøgerkreds er
kommuner.

1. kvartal

2. kvartal

Ansøgningspuljens ansøgerkreds er
frivillige foreninger og almennyttige

1. kvartal

2. kvartal

Grundfinansiering af frivilligcentre
Der er i alt afsat 22,4 mio. kr. på
finanslovens § 15.13.28.90.

Handicappulje. Koloniophold mv. for
handicappede børn, unge og deres
forældre
Der er i alt afsat 12,5 mio. kr. på
finanslovens § 15.64.07.10.

Investering i efterværn til unge
Der er i alt afsat 43 mio. kr. på finanslovens
§ 15.75.06.10.

Sommerferiehjælp
Der er i alt afsat 5 mio. kr. på finanslovens

Læs om ansøgningspuljen i satspuljeaftalen
for 2018-2021 og i finansloven for 2018.
Formålet med ansøgningspuljen er at støtte
overgangen til et selvstændigt voksenliv for
anbragte eller tidligere anbragte unge ved at sikre,
at de unge kommer i egen bolig og i gang med
uddannelse og beskæftigelse.
Kommuner, som ønsker at arbejde intensivt med
at omlægge efterværnsindsatsen, kan ansøge
midler til at iværksætter efterværn ud over det,
som i dag er krav efter serviceloven.
Læs om ansøgningspuljen i finansloven for
2018 samt nyhed om aftalen om udviklings- og
investeringspuljen for 2017-2020.
Formålet med ansøgningspuljen er at yde støtte til,
at der bliver arrangeret og gennemført ferieophold
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§ 15.75.10.72.

Flere pædagoger til institutioner med
mange børn i udsatte positioner
Der er i alt afsat 45,6 mio. kr. på
finanslovens § 15.25.21.10.

Fagligt og ledelsesmæssigt
kompetenceløft i dagtilbud for dagplejere,
ledere og faglige fyrtårne
Der er i alt afsat 59,6 mio. kr. på
finanslovens § 15.25.22.10.

Understøttelse af omlægning til en tidlig
og forebyggende indsats
Der er i alt afsat 13,6 mio. kr. på
finanslovens § 15.26.02.10

Efteruddannelse på og evaluering af ny
institutionstype
Der er i alt afsat 1 mio. kr. på finanslovens §
15.75.20.70.

Styrket uddannelsesindsats på sikrede

samt opfølgende sociale aktiviteter for udsatte
familier, der ikke selv har overskud til at arrangere
sommerferie.
Læs om ansøgningspuljen i satspuljeaftalen
for 2018-2021 og i finansloven for 2018.
Formålet med ansøgningspuljen er at støtte
kommuner i at ansætte flere pædagoger mv. i
daginstitutioner, som har mange børn i udsatte
positioner. Midlerne fordeles på baggrund af en
fordelingsnøgle med udgangspunkt i børnetallet i
institutionerne.
Læs om ansøgningspuljen i Aftale om "Stærke
dagtilbud – alle børn skal med i fællesskabet”
og i finansloven for 2018.
Formålet med ansøgningspuljen er at støtte
kommuner i at kompetenceudvikle ledere
(herunder dagplejepædagoger), dagplejere og
faglige fyrtårne i daginstitutionerne.
Midlerne skal anvendes til PAU, kortere
læringsforløb eller diplommoduler, som beskrevet i
Børne- og Socialministeriets: ”Ramme for
udmøntning af kompetenceudviklingsinitiativet i
aftalen ’Stærke Dagtilbud”. Der skal både ske et
kompetenceløft i private og kommunale dagtilbud.
Læs om ansøgningspuljen i Aftale om "Stærke
dagtilbud – alle børn skal med i fællesskabet”
og i finansloven for 2018.
Formålet med ansøgningspuljen er at støtte
kommunerne i at investere i initiativer, der bidrager
til en helhedsorienteret omlægning af området for
udsatte børn og unge på tværs af
sagsbehandlingen, den kommunale tilbudsvifte og
i koblingen til almenområdet.
Læs om ansøgningspuljen i aftalen om
satspuljen for 2016-2019 og i finansloven for
2018.
Formålet med ansøgningspuljen er at
efteruddanne personale på delvis lukkede
afdelinger eller delvis lukkede institutioner for
udsatte børn og unge. Formålet med personalets
efteruddannelse er at sikre, at de unge, der
anbringes på institutionerne, tilbydes en målrettet,
struktureret behandling og støtte med afprøvede
og dokumenterede metoder for den relevante
målgruppe.
Læs om ansøgningspuljen i finansloven for
2018.
Formålet med ansøgningspuljen er at styrke

boligforeninger.

Ansøgningspuljens ansøgerkreds er
kommuner, som ansøger på vegne af
kommunale institutioner, selvejende
institutioner, privatinstitutioner,
puljeordninger og udliciterede
institutioner.
Institutionerne skal have minimum 25
pct. børn, hvis forældre får mindst 80
pct. økonomisk fripladstilskud og/eller
socialpædagogisk fripladstilskud.
Ansøgningspuljens ansøgerkreds er
kommuner.

1. kvartal

2. kvartal

1. kvartal

2. kvartal

Ansøgningspuljens ansøgerkreds er
kommuner.

1. kvartal

2. kvartal

Ansøgningspuljens ansøgerkreds er
kommuner og regioner med godkendte
delvis lukkede afdelinger / institutioner
for udsatte børn og unge oprettet efter §
123 b i serviceloven.

1. kvartal

2. kvartal

Ansøgningspuljens ansøgerkreds er

1. kvartal

2. kvartal
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institutioner
Der er i alt afsat 5,5 mio. kr. på finanslovens
§ 15.75.18.60.

Økonomi- og gældsrådgivning
Der er i alt afsat 19,5 mio. kr. på
finanslovens § 15.75.46.50.

uddannelsesindsatsen for unge over den
undervisningspligtige alder på sikrede institutioner,
så de får tilbud om skolegang til og med 10.
klasses niveau uanset antallet af år, de har gået i
skole.
Læs om ansøgningspuljen i finansloven for
2018.
Formålet med ansøgningspuljen er at støtte
projekter, som tilbyder gratis økonomi- og
gældsrådgivning og dermed medvirker til at
reducere social udsathed.
Det forventes, at 9-12 projekter opnår støtte.
Læs om ansøgningspuljen i satspuljeaftalen
for 2018-2021 og i finansloven for 2018.

Udlodningspuljen for landsdækkende
frivillige organisationer (LOTFRI)
Der er i alt afsat 57 mio. kr. på finanslovens
§ 07.18.19.40.
Udlodningspuljen for
handicaporganisationer og foreninger
(LOTDSI)
Der er i alt afsat 88,5 mio. kr. på
finanslovens § 07.18.19.20.
Netværk til anbragte børn og plejefamilier
Der er i alt afsat 5,0 mio. kr. på finanslovens
§ 15.75.15.80.

Forsøg med målrettede sociale indsatser
Der er i alt afsat 52,1 mio. kr. på
finanslovens § 15.25.21.20.

Formålet med ansøgningspuljen er at tildele
driftsstøtte til landsdækkende frivillige
organisationer, der har et socialt formål.
Læs om ansøgningspuljen i Udlodningsloven.
Formålet med ansøgningspuljen er at tildele
driftsstøtte til landsdækkende
handicaporganisationer og -foreningers arbejde.
Læs om ansøgningspuljen i Udlodningsloven.
Formålet med ansøgningspuljen er at støtte
netværksskabende aktiviteter for
anbragte børn og plejefamilier, så anbragte børn
kan dele deres tanker og oplevelser
med andre børn i samme situation, og
plejefamilierne får et netværk at
vende særlige udfordringer, som opgaven som
plejefamilie kan være kendetegnet
ved, med.
Læs om ansøgningspuljen i satspuljeaftalen
for 2018-2021 og i finansloven for 2018.
Formålet med ansøgningspuljen er at støtte
kommuner, der ønsker at igangsætte forsøg med
målrettede sociale indsatser i dagtilbuddene for
børn i udsatte positioner, hvor der er fokus på
dagtilbuddenes samarbejde med særligt
sundhedsplejen og forældrene - herunder
forældregrupper i dagtilbud, men også
socialrådgivere og frivillige aktører.

kommuner og regioner, der driver
sikrede afdelinger for udsatte børn og
unge samt sikrede institutioner.

Ansøgningspuljens ansøgerkreds er
frivillige foreninger og private
organisationer, herunder almene
boligorganisationer, som har erfaring
med gældsrådgivning.
Gældsrådgivningen skal søges i
partnerskab mellem relevante og
tværsektorielle aktører – fx mellem
kommunale myndigheder, frivillige
foreninger og almene
boligorganisationer for at sikre en
helhedsorienteret rådgivning.
Ansøgningspuljens ansøgerkreds er
landsdækkende frivillige sociale
organisationer.

1. kvartal

2. kvartal

1. kvartal

3. kvartal

Ansøgningspuljens ansøgerkreds er
landsdækkende handicaporganisationer
og -foreninger kan ansøge om støtte fra
puljen.

1. kvartal

3. kvartal

Ansøgningspuljens ansøgerkreds er
organisationer, der allerede tilbyder eller
ønsker at tilbyde netværksskabende
aktiviteter for anbragte børn og
plejefamilier.

2. kvartal

3. kvartal

Ansøgningspuljens ansøgerkreds er
kommuner.

2. kvartal

3. kvartal

Ansøgningspuljen udmeldes på baggrund af en
kortlægning af relevante kommunale modeller og
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international forskning om tidlige indsatser i
dagtilbud med udgangspunkt i tværfagligt
samarbejde og forældresamarbejde.

Modning af forebyggende metoder til
psykisk sårbare unge
Der er i alt afsat 10,5 mio. kr. på
finanslovens § 15.75.06.10.

Etablering af nødovernatningstilbud
Der er i alt afsat 4,0 mio. kr. på finanslovens
§ 15.75.21.20.

Uddeling af julehjælp
Der er i alt afsat 4,0 mio. kr. på finanslovens
§ 15.75.78.10.

Læs om ansøgningspuljen i Aftale om "Stærke
dagtilbud – alle børn skal med i fællesskabet”
og i finansloven for 2018.
Formålet med ansøgningspuljen er at identificere,
videreudvikle og pilotteste forskellige typer af
indsatser, med henblik på at skabe ny viden om
forebyggende indsatser og metoder til psykisk
sårbare unge.
Læs om ansøgningspuljen i finansloven for
2018 samt nyhed om aftalen om udviklings- og
investeringspuljen for 2017-2020.
Formålet med ansøgningspuljen er at støtte
kommuner og foreninger, der ønsker at etablere
og drive midlertidige nødovernatningstilbud, som
gadesovende hjemløse kan benytte i
vintermånederne.
Læs om ansøgningspuljen i satspuljeaftalen
for 2018-2021 og i finansloven for 2018.
Formålet med ansøgningspuljen er, at støtte
frivillige foreninger, der uddeler julehjælp i form af
mad, gaver og økonomisk støtte i forbindelse med
de landsdækkende frivillige foreningers egne
julearrangementer.

Ansøgningspuljens ansøgerkreds er
kommuner. Kommunerne kan indgå i et
samarbejde med relevante sociale
tilbud, som enten er kommunale,
regionale, private eller frivillige aktører.

2. kvartal

3. kvartal

Ansøgningspuljens ansøgerkreds er
frivillige og private organisationer og
foreninger samt kommuner.

2. kvartal

3. kvartal

Ansøgningspuljens ansøgerkreds er
landsdækkende frivillige foreninger.

2. kvartal

3. kvartal

Ansøgningspuljens ansøgerkreds er
kommuner evt. i et samarbejde med
kommunale, regionale eller private tilbud
eller med frivillige aktører.

2. kvartal

3. kvartal

Ansøgningspuljens ansøgerkreds er
kommuner.

2. kvartal

4. kvartal

Det forventes, at ca. 6000 familier modtager
julehjælp.

Fortsat udbredelse af bostøttemetoderne
CTI, SFT og ÅD
Der er i alt afsat 5,0 mio. kr. på finanslovens
§ 15.75.06.10.

Den Sociale investeringspulje målrettet
hjemløshed
Der er i alt afsat 32,5 mio. kr. på
finanslovens § 15.75.46.10.

Læs om ansøgningspuljen i satspuljeaftalen
for 2018-2021 og i finansloven for 2018.
Ansøgningspuljens formål er at bidrage til at
reducere økonomiske barrierer, der kan være i
kommunerne for en omlægning af indsatsen i
forbindelse med implementeringen af virksomme
og omkostningseffektive metoder. Metoderne til
udbredelse er Critical Time Intervention (CTI),
Social Færdighedstræning (SFT) og Åben Dialog
(ÅD).
Læs om ansøgningspuljen i finansloven for
2018 og samt nyhed om aftalen om udviklingsog investeringspuljen for 2017-2020.
Formålet med ansøgningspuljen er at støtte
kommuners investering i en omstilling mod en
mere forebyggende og helhedsorienteret indsats
på hjemløseområdet.
Det forventes, at ca. 10-15 projekter opnår støtte.
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Social investeringspulje til støtte til
borgere i langvarig hjemløshed
Der er i alt afsat 19,8 mio. kr. på
finanslovens § 15.75.46.60.

Læs om ansøgningspuljen i satspuljeaftalen
for 2018-2021 og i finansloven for 2018.
Formålet med ansøgningspuljen er at støtte
kommuners investering i indsatsen over for
langvarigt hjemløse.

Ansøgningspuljens ansøgerkreds er
kommuner.

2. kvartal

4. kvartal

Ansøgningspuljens ansøgerkreds er
kommuner, selvejende institutioner,
frivillige foreninger samt enkeltpersoner,
der tager initiativ til etablering af et nyt
frivilligcenter.

2. kvartal

4. kvartal

Ansøgningspuljens ansøgerkreds er
organisationer og foreninger, der enten
er landsdækkende eller har et
landsdækkende sigte/dækker et større
geografisk område.

2. kvartal

4. kvartal

Ansøgningspuljens ansøgerkreds er
lokale handicapråd og lokale
interesseorganisationer.

2. kvartal

4. kvartal

Ansøgningspuljens ansøgerkreds er
frivillige og private organisationer samt
interesseorganisationer.

2. kvartal

4. kvartal

Ansøgningspuljens ansøgerkreds er
frivillige organisationer, NGO’er og andre
private aktører.

2. kvartal

4. kvartal

Det forventes, at ca. 5 projekter opnår støtte.

Etablering af frivilligcentre
Der er i alt afsat 1,9 mio. kr. på finanslovens
§ 15.13.28.90.

Udlodningspuljen til særlige sociale
formål (SærligSoc)
Der er i alt afsat 7,0 mio. kr. på finanslovens
§ 07.18.19.50.
Bistand til borgere med handicap og
pårørende, der oplever at have
udfordringer med at agere i
klagesystemet
Der er i alt afsat 6,0 mio. kr. på finanslovens
§ 15.64.02.20.
Forebyggelse af seksuelle overgreb over
for børn og unge med handicap
Der er i alt afsat 8,4 mio. kr. på finanslovens
§ 15.13.27.20.

Læs om ansøgningspuljen i satspuljeaftalen
for 2018-2021 og i finansloven for 2018.
Formålet med ansøgningspuljen er at støtte
etablering af to nye frivilligcentre, der skal gøre det
lettere for den enkelte borger at engagere sig i
frivilligt socialt arbejde og styrke samspillet mellem
kommuner og frivillige foreninger på det sociale
område.
Læs om ansøgningspuljen i satspuljeaftalen
for 2018-2021 og i finansloven for 2018.
Formålet med ansøgningspuljen er at yde tilskud til
særlige sociale formål, der styrker den frivillige
ulønnede indsats og forebygger og afhjælper
sociale problemer.
Læs om ansøgningspuljen i Udlodningsloven.
Formålet med ansøgningspuljen er at støtte
initiativer, der støtter borgere med handicap og
eventuelt deres pårørende, der oplever at have
udfordringer med at forstå kommunens afgørelser
og agere i klagesystemet.
Læs om ansøgningspuljen i satspuljeaftalen
for 2018-2021 og i finansloven for 2018.
Formålet med ansøgningspuljen er at støtte
initiativer, som bidrager til at styrke børn og unges
grænsesætning og konflikthåndtering for dermed
at forebygge seksuelle overgreb. Der vil kunne
gives støtte til initiativer og projekter, som formidler
viden om og redskaber til, hvordan børn og unge
med handicap dels lærer om risikofaktorer og
sociale situationer og dels præsenteres for viden
om, hvor og hvordan de kan få hjælp vedrørende
fx overgrebsproblematikker.
Det forventes, at ca. 4-8 projekter opnår støtte.

Udviklingspuljen
Der er i alt afsat 10,0 mio. kr. på
finanslovens § 15.75.75.15

Læs om ansøgningspuljen i satspuljeaftalen
for 2018-2021 og i finansloven for 2018.
Formålet med ansøgningspuljen er at støtte nye
indsatser på socialområdet, som
udvikles og afprøves i regi af frivillige
organisationer, NGO’er og andre private
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aktører, med henblik på at skabe bedre vilkår for
sårbare og udsatte børn og unge.
Det forventes, at ca. 4-7 projekter opnår støtte.

Efteruddannelse
Der er i alt afsat 3,5 mio. kr. på finanslovens
§ 15.16.01.20

Flere med i lokale fællesskaber
Der er i alt afsat 5,2 mio. kr. på finanslovens
§ 15.75.47.10

Læs om ansøgningspuljen i satspuljeaftalen
for 2018-2021 og i finansloven for 2018.
Formålet med ansøgningspuljen er, at bidrage til,
at undervisningen på Diplomuddannelsen på
børne- og ungeområdet og Master i udsatte børn
og unge (MBU) er baseret på et indgående
kendskab til såvel forskningen som udviklingen i
kommunernes praksis på børne- og ungeområdet.
Læs om ansøgningspuljen i finansloven for
2018.
Formålet med ansøgningspuljen er at støtte
frivillige organisationer og foreninger, som ønsker
at afprøve og udvikle modeller, således at flere
borgere med handicap og flere sociale udsatte
borgere, som er uden for arbejdsfællesskabet,
indgår i frivillige fællesskaber i forlængelse af eller
ved siden af den offentlige indsats.

Ansøgningspuljens ansøgerkreds er
uddannelsesinstitutioner, der udbyder
Diplomuddannelsen på børne- og
ungeområdet eller Master i udsatte børn
og unge (MBU).

3. kvartal

4. kvartal

Ansøgningspuljens ansøgerkreds er
frivillige organisationer og foreninger.

3. kvartal

4. kvartal

Ansøgningspuljens ansøgerkreds er
kommuner.

3. kvartal

4. kvartal

Ansøgningspuljens ansøgerkreds er
kommuner, der indgår samarbejde med
døgninstitutioner og opholdssteder på
børne- og ungeområdet.

3. kvartal

4. kvartal

Det forventes, at ca. 15-25 projekter opnår støtte.

Førstehjælpskurser til personale i
dagtilbud
Der er i alt afsat 4,0 mio. kr. på finanslovens
§ 15.25.23.10.

Samarbejde mellem døgninstitutioner og
plejefamilier
Der er i alt afsat 14,5 mio. kr. på
finanslovens § 15.75.15.70.

Læs om ansøgningspuljen satspuljeaftalen for
2018-2021 og i finansloven for 2018.
Formålet med ansøgningspuljen er at støtte
kommuner, der ønsker førstehjælpskurser til
personalet i dagtilbud. Kommunerne skal
medfinansiere 25 pct. af udgifterne til
førstehjælpskurset.
Læs om ansøgningspuljen i Aftale om "Stærke
dagtilbud – alle børn skal med i fællesskabet”
og i finansloven for 2018.
Formålet med ansøgningspuljen er, at plejefamilier
med mere behandlingskrævende børn får støtte og
supervision af højt kvalificerede fagpersoner på
døgninstitutioner eller opholdssteder.
Det forventes, at ca. 4-5 projekter opnår støtte.
Læs om ansøgningspuljen i satspuljeaftalen
for 2018-2021 og i finansloven for 2018.

Læs mere:
Link til finansloven for 2018, § 15 Børne og Socialministeriet: https://www.fm.dk/publikationer/2017/ffl18
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(Det bemærkes, at der foreløbigt henvises til forslaget til finansloven for 2018 indtil finansloven for 2018 er tilgængeligt elektronisk).
Link til satspuljeaftalen for 2018-2021: http://socialministeriet.dk/media/19057/aftale-om-udmoentning-af-satspuljen-for-2018-2021.pdf
Link til satspuljeaftalen for 2017-2020: http://socialministeriet.dk/media/18474/aftale-om-udmoentning-af-satspuljen-for-2017-2020-satspuljebogen.pdf
Link til satspuljeaftalen for 2016-2019: http://socialministeriet.dk/media/16889/udmoentning-af-satspuljen-for-2016-2019.pdf
Link til satspuljeaftalen for 2015-2018: http://socialministeriet.dk/media/16888/udmoentning-af-satspuljen-for-2015-2018.pdf
Link til nyhed om udviklings- og investeringsprogrammet for 2017-2020: http://socialministeriet.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2017/okt/22-mio-kr-til-mere-effektive-socialeindsatser/
Link til aftale om et stærkere dagtilbud fra 2017: http://socialministeriet.dk/media/18857/aftale-mellem-regeringen-venstre-liberal-alliance-og-konservative-og-danskfolkeparti-socialdemokratiet-og-radikale-venstre-om-staerke-dagtilbud.pdf
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