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Forligspartierne har på beskæftigelsesom-

rådet afsat 80 mio. til forbedringer for mod-

tagere af uddannelseshjælp. Unge på ud-

dannelseshjælp får mulighed for at tjene 

24.000 årligt på fritidsjob uden modreg-

ning. Unge enlige forsørgere med et an-

bragt barn får ret til forsørgersatsen.

Mulighed for fritidsjob i forbindelse med 

særligt tilrettelagt uddannelse (STU)

Der er afsat 5 mio. kr. årligt i 2015 -2018 

til at sikre, at unge på uddannelseshjælp 

som er på særlig tilrettelagt uddannelse 

(STU) uden modregning kan tjene op til 

24.000 kr. (før skat) pr. år. Ved bevillingens 

udløb skal der tages fornyet stilling til ini-

tiativets videreførelse.

tjen op til 24.000 

Et stort flertal af partierne i Folketinget har indgået forlig om satspuljen for 
2015-2018. Forliget indeholder en forbedring for unge på uddannelseshjælp.

 

Bedre samspil mellem uddannelses-

hjælp, SU og den sociale indsats

Med de gældende regler bliver enlige for-

sørgere på uddannelseshjælp eller SU, hvis 

barn/børn er anbragt uden for hjemmet, 

ikke betragtet som enlige forsørgere. Her-

ved stilles enlige økonomisk dårligere end 

par i en tilsvarende situation. Det kan blandt 

andet føre til, at myndighederne oftere må 

foretage tvangsfjernelser frem for frivillige 

anbringelser med samtykke fra forældre-

ne. 

Aftalekredsen er derfor enige om at sik-

re, at unge enlige forsørgere (under 30 år) 

med et anbragt barn (børn) fremover får ret 

til forsørgersatsen på uddannelses- og kon-

tanthjælp eller enlig-forsørgertillæg i SU-sy-

fLErtaL for at LæggE SatSpuLJEn om
Et forslag fra Socialdemokraterne om at lægge hele satspuljen ind under fi-
nansloven får opbakning fra SF, Enhedslisten og Dansk Folkeparti. Dermed 
kan fremtiden meget vel byde på en virkelighed, hvor faste indsatser bliver 
vægtet til fordel for kortere varende projekter.
Tanken bag forslaget om en fuldstændig omlægning af systemet og tænk-
ningen bag er, at for mange projekter må lukke når de løber tør for satspul-
jemidler. En ny model, som først skal forhandles på plads når en taskforce 
fra finansministeriet har gennemgået omkring 800 projekter, skal give større 
kontinuitet og sikrere rammer for arbejdet.
- Det skal betyde, at de socialt udsatte kan være sikre på, at de projekter, de 
er afhængige af, i hvert fald er der ind til vi ikke længere synes, der er be-
hov for dem, siger Pernille Rosenkrantz-Theil om hensigten bag forslaget.
- Satsbevillingerne lige nu er så kortsigtede, at ingen kan være sikre på, 
hvad de har om et år.

uden modregning

stemet. Det afsættes 15 mio. kr. årligt i 2015–

2018 til finansiering af initiativet. Ved bevil-

lingens udløb skal der tages fornyet stilling 

til initiativet.

Satspuljerne er omfattende. Læs selv 

mere på ministeriernes hjemmesider:

Beskæftigelsesministeriets hjemmeside: 

www.bm.dk

Undervisningsministeriets hjemmeside: 

www.uvm.dk

Ministeriet for by, bolig og landdistrikters 

hjemmeside: www.mbbl.dk

Socialministeriets hjemmeside: 

www.sm.dk 


