
 

 

Notat  7. september 2018 

 

  

Oversigt over ansøgningspuljer i 2017 målrettet kommuner og 

regioner inden for de store velfærdsområder 

Tabel 1 

Oversigt over ansøgningspuljer i 2017 målrettet kommuner og regioner inden for de store 

velfærdsområder 

Ansøgningspulje 
Puljebeløb (mio. 

kr. 2017-pl) 

Enhedstimebetaling for uddannelse af frivillige i kommunerne (Enhedstimebetalingssyste-
met) 

- * 

En værdig ældrepleje 1.000,0 

Målrettet renovering, etablering eller genetablering af lokale køkkener på [plejecentre] 425,0 

Klippekort til beboere på plejecentre 380,0 

Jobrotation - Den særlige pulje for personer med korte og mellemlange videregående ud-
dannelser - FL § 17.46.75.10. 

127,8 

Ansøgningspuljen til investering i den tidlige og forebyggende indsats i PPR FL § 
15.26.04.10 

123,1 

Videreudvikling og styrkelse af indsatser i kommunerne med særligt fokus på ældre medicin-
ske patienter og udsatte grupper 

100,0 

Demenshandlingsplan - Praksisnært kompetenceløft i kommuner og regioner 91,5 

Udlodningsmidler til undervisning 2017 29,0 

Styrket rekruttering til kommunale sundhedstilbud 27,0 

Pulje til styrket indsats for ordblinde og læse-, skrive- og regnesvage - FL § 17.46.41.30 26,5 

Pulje til inklusion 2017 25,4 

’Job-bro til Uddannelse’ – Forsøg med virksomhedsforløb som vejen til uddannelse - FL § 
17.46.65.30 

25,3 

Målrettet bedre mad til ældre i eget hjem 25,0 

Ansøgningspuljen til understøttelse af omlægning til en tidlig og forebyggende indsats på 
området for udsatte børn og unge 

24,9 

Demenshandlingsplan - Demensvenligt samfund 24,2 

Ansøgningspuljen til socialt støtte i overgang til og fastholdelse i job FL § 15.75.29.10 21,1 

Pulje til virksomhedsservice på områder der mangler arbejdskraft - FL § 17.46.41.60 20,0 

Styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning 19,9 

Tidlig indsats for sårbare familier 19,4 

Kompetenceudvikling af medarbejdere i jobcentre og A-kasser - FL § 17.46.42.10 17,5 

Overgangs- og peerstøtte til udsatte grønlændere i Danmark 15,2 

Pulje til statslig medfinansiering af stofindtagelsesrum 2017 15,0 

Pulje til opkvalificering målrettet infrastrukturprojekter og flaskehalse - FL § 17.46.41.50 14,0 

Ansøgningspuljen til investering i efterværn til unge FL § 15.75.06.10 13,9 

Ansøgningspuljen til styrkelse af børn og unges mentaliseringsevne, handlekraft og sociale 
færdigheder FL § 15.26.04.10 

13,8 

Ansøgningspulje til deltagelse i udvikling af virksomme gruppebostøtteindsatser FL § 
15.75.06.10 

12,6 

Hjælp til rygestop til særlige grupper (rygestopmedicin) 2017-2019 12,0 

Demenshandlingsplan: Rådgivnings og aktivitetscentre for mennesker med demens og 
deres pårørende 

11,8 

Et mere rummeligt arbejdsmarked for borgere med handicap  FL §17.59.21.70 9,7 
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Personlige, borgerstyrede budgetter til socialt udsatte borgere  9,5 

Sammen om fastholdelse - FL § 17.46.66.10 9,0 

Standardiseret forsøg med mestring af skoledag og hverdagsliv, skoleåret 2018/2019: Plads 
til forskellighed 

8,9 

Ansøgningspuljen til udbredelse af behandlingsmodeller for unge med misbrug FL § 
15.75.24.10. 

8,8 

Puljen ”Håndholdt indsats i ressourceforløb” - FL § 17.46.78.30 8,0 

Ansøgningspuljen til styrket dokumentation af lovende social praksis FL § 15.26.02.20. 7,4 

Pulje til understøttelse af udarbejdelse af genoptræningsplaner og metoder til patientinddra-
gelse 

5,5 

Ansøgningspuljen til dækning af initialomkostninger i forhold til Udviklings- og Investerings-
programmet FL § 15.75.06.10 

5,5 

Opkvalificering til ledere og medarbejdere i jobcentre om indsatsen for aktivitetsparate 
kontanthjælpsmodtagere - FL § 17.59.21.80 

5,3 

2. runde i forsøgsprogrammet om turboforløb for fagligt udfordrede elever i folkeskolen 5,2 

Ambulant kontakt efter udskrivning fra psykiatrien til forebyggelse af selvmord 5,2 

Tilskud til kurser over 6 ugers varighed - FL § 17.46.43.40 5,1 

Udvikling af bedre rammer om det gode måltid for ældre 5,0 

Pulje til oprettelse af nye hospicepladser 5,0 

Systematisk arbejde med brugertilfredshed i kommuner og regioner i forbindelse med gen-
optræning og rehabilitering af mennesker med hjerneskade 

5,0 

Pulje til voldsforebyggelsespakker for hospitaler, døgn og hjemmepleje, lærere, politi og 
fængsler - FL § 17.59.21.90 

5,0 

2. runde i forsøgsprogrammet om udsatte børns faglighed 4,7 

Ansøgningspuljen nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap FL § 
15.13.23.25. 

4,5 

Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner 4,4 

Fælles undervisning i psykiatrien 4,0 

Ansøgningspuljen til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud  4,0 

Forsøg med medicinfrit afsnit i psykiatrien 2,5 

Pulje til virksomhedsforlagt danskundervisning jf. FL § 14.62.08.30 2,5 

Efteruddannelse jf. FL § 14.62.07.10  2,5 

Ansøgningspuljen Terapeutisk bistand til forældre til børn med handicap FL § 15.13.26.60. 1,9 

Pulje om børn og handicap i grundskolen 1,9 

Ansøgningspuljen om resocialisering af indsatte med opmærksomhedsforstyrrelser FL § 
15.13.23.20. 

1,9 

Styrket rehabiliteringsindsats for mennesker med sklerose - Pilotprojekt om styrket samar-
bejde mellem Sclerosehospitalerne og kommunerne 

1,9 

Ansøgningspuljen til etablering af nye frivilligcentre FL § 15.13.28.90. (ETFRI (2016)) 1,7 

Afprøvning af evidensbaseret familie- og forældreprogram 1,6 

Styrket informationsindsats om repatrieringsordningen jf. FL § 14.69.07.30 1,5 

Pulje til etablering af ambassadørkorps for projekterne i Flere skal med - FL § 17.59.21.80 1,5 

Ansøgningspuljer til opfølgende samtaler til tidligere anbragte unge jf. FL § 15.75.49.10 1,2 

Forbedret brug af livshistorier i plejen og omsorgen for mennesker med demens.  1,0 

Pulje til forebyggelse og håndtering af mobning 1,0 

Styrket kommunal indsats til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering jf. FL § 
14.69.04.20  

1,0 

Ansøgningspuljen til etablering af nye frivilligcentre FL § 15.13.28.90. (ETFRI (2017)) 0,9 

Efteruddannelse på delvis lukkede institutionstyper for udsatte børn og unge 0,8 

Udvikling og afprøvning af modeller for forældrekurser og netværk med interesseorganisati-
oner 

0,6 

Forebyggelse af magtanvendelse på botilbud  0,3 

Pulje til indsatser i partnerskaber om at styrke anbragte børns undervisning 0,2 
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Anm.: * Der er ikke anført nogen ramme for ansøgningspuljen. Yderligere information er tilgængelig på 

https://www.statens-tilskudspuljer.dk/forsvarsministeriet/2  

Der kan være foretaget mindre korrektioner mellem det angivne puljebeløb og puljebeløbet angivet på www.statens-

tilskudspuljer.dk 

Kilde.: www.statens-tilskudspuljer.dk, Finansloven for Finansåret 2017 samt ministeriernes egne tilskudsportaler. 

https://www.statens-tilskudspuljer.dk/forsvarsministeriet/2
http://www.statens-tilskudspuljer.dk/
http://www.statens-tilskudspuljer.dk/
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