Aftale mellem V, S, DF, LA, Å, RV, SF og K om principperne for satspuljens
tilvejebringelse og udmøntning mv.
Partierne tilslutter sig fuldt ud principperne for satsreguleringen, satspuljens tilvejebringelse, anvendelse, udmøntning og administration.
Partierne accepterer endvidere, at der som følge af skatteaftalen fra 2012 sker en
afdæmpet regulering af visse indkomstoverførsler i 2016-2023.
Partierne kan ikke uden at opsige aftalen fremsætte eller stemme for forslag i
Folketinget om at fjerne eller ændre satsreguleringen og den afdæmpede regulering i 2016-2023.
Partierne vil fremover indgå i forligskredsen om udmøntning af satspuljen.
1. Principperne bag satsreguleringen of satspuljens tilvejebringelse
Satsreguleringsordningen indebærer, at overførselsindkomsterne hvert år reguleres
med en satsreguleringsprocent, der fastsættes på grundlag af årslønsudviklingen. I
de tilfælde, hvor den gennemsnitlige ændring i årslønnen for alle arbejdere og
funktionærer er højere end 2,0 procent afsættes et puljebeløb til initiativer for
overførselsindkomstmodtagere og svage grupper.
Satsreguleringsordningen sikrer således, at der – under forudsætning af, at ændringen i årslønnen er højere end 2,0 procent – hvert år afsættes midler til en målrettet
indsats for overførselsindkomstmodtagere og svage grupper.
Partierne tilslutter sig fuldt ud principperne bag denne reguleringsordning.
2. Principperne for anvendelsen af satspuljemidlerne
Puljebeløbet anvendes til foranstaltninger med henblik på forbedring af vilkårene
for overførselsindkomstmodtagere og svage grupper. Anvendelsen af puljebeløbet
fastsættes i finansloven, jf. lov om en satsreguleringsprocent § 5, stk. 2.
Der er i forligskredsen enighed om, at satspuljemidlerne kan anvendes til en bred
vifte af foranstaltninger til gavn for overførselsindkomstmodtagere og svage
grupper, herunder forebyggende foranstaltninger mv. Dermed er også grupper,
der ikke modtager overførselsindkomst, men som er i risiko for at overgå til offentlig forsørgelse, omfattet af målgruppen for ordningen.
3. Principperne for udmøntningen af puljen
Udmøntningen af satspuljemidlerne målrettes få, større og effektfulde initiativer
inden for højt prioriterede temaer. Der lægges vægt på, at initiativerne baseres på
den eksisterende viden om og forventede effekt forbundet med initiativerne.
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Partierne erklærer sig endvidere indforstået med, at den fremtidige udmøntning af
puljen forhandles i overensstemmelse med den konsensusholdning, der har præget de hidtidige udmøntningsforhandlinger.
Det skal ved udmøntningen således tilstræbes at finde flest mulige tiltag (fx ansøgningspuljer, lovgivning mv.), der er bred enighed om, og som tilgodeser de
relevante målgrupper. Samtidig skal der udvises imødekommenhed over for, at
alle partier i begrænset omfang får tilgodeset særlige prioriteter, som et eller flere
af de øvrige partier ikke ønsker eller er i direkte imod. Det betyder, at enkelte partier ikke har vetoret og således ikke kan udelukke bestemte temaer.
Ved udmøntning af midler til private ansøgere kan partierne afsætte et beløb til en
ansøgningspulje samt temaer og kriterier for udmøntning af ansøgningspuljen.
Det er ministerierne, som forestår den faglige behandling og vurdering af de indkomne ansøgninger ud fra de fastsatte temaer og kriterier.
Regeringen skal som hidtil stille forslag til udmøntningen af et eventuelt puljebeløb inden finansårets begyndelse, idet puljemidlerne i finansåret altid skal udmøntes. Som hidtil vil der blive forhandlet om udmøntningen af satspuljen med forligspartierne, og det endelige forslag til udmøntning af puljen vil blive fremsat i
overensstemmelse med resultatet af disse forhandlinger.
Regeringen vil således under alle omstændigheder fremsætte forslag om udmøntning af hele puljen til de formål, der er angivet i lov om en satsreguleringsprocent,
jf. § 5, stk. 2, 1. pkt. Dette vil på samme måde som hidtil teknisk ske i form af
ændringsforslag til finanslovsforslaget. Udmøntningen af satspuljen vil således
fortsat ske ved Folketingets vedtagelse af finansloven for det pågældende finansår.
Andre partier får mulighed for at tilslutte sig forligskredsen nu eller på et senere
tidspunkt, hvis de erklærer sig enige i ovenstående.
4. Administrationen af puljen
Der er enighed mellem forligspartierne om at sikre en enkel, automatiseret og
sikker administration af satspuljen. Partierne er endvidere enige om, at midler, der
ikke er anvendt efter en given periode, automatisk falder tilbage i puljen til genudmøntning ved periodens udløb.
Partierne erklærer sig enige i at følge anbefalingerne fra den tværministerielle task
force for satspuljen vedrørende ændringer i regelsættet og administrationen for
satspuljen. Anbefalingerne indebærer i overordnede træk:
 Ændring af regelsættet. Der skabes et mere sikkert grundlag for en fremtidig mere
ubureaukratisk satspuljeadministration ved at foretage en endelig opgørelse af
satspuljens størrelse. Samtidig præciseres, at der fremadrettet kun følges op på
det faktiske forbrug ved bevillinger med videreførselsadgang, hvor det er regn-
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skabsmæssigt eller fagligt muligt. Endelig vil opsparinger fremover tilbageføres
i oprindeligt pris- og lønniveau i overensstemmelse med praksis for øvrige finanslovsbevillinger.
 Forbedret systemunderstøttelse. Der etableres en række systemunderstøttende kontrolredskaber, der kan skabe en mere automatiseret administration af satspuljen. Systemunderstøttelsen har bl.a. til formål at skabe et mere sikkert grundlag
for opgørelsen af beregningsgrundlaget og valideringen af uforbrugte midler.
 Ændret administration. Der implementeres nye procedurer og arbejdsgange, der
øger gennemsigtigheden og forbedrer administrationen af satspuljen. Der
iværksættes bl.a. en revision af arbejdsgangsbeskrivelser og dokumentation af
beregningsforudsætninger samt en forenkling af vejledninger for at sikre en
mere ensartet proces i ministerierne.
Ændringen af regelsættet optages ved tekstanmærkning på finansloven. Implementeringen af de administrative forbedringer vil blive igangsat i løbet af 2015.
De nærmere regler for administrationen, herunder hvordan administrationsbidragene godkendes af forligspartierne, fastsættes i retningslinjerne.

