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Aftaletekst til satspuljeaftalen
Reserve til reform af helhedsorienteret indsats

Regeringen har præsenteret reformudspillet ”Sammen med borgeren – en helhedsorienteret indsats”. Med reformen foreslår regeringen bl.a. en ny hovedlov,
der skal gøre det muligt for kommunerne at tilbyde mere sammenhængende indsatser til borgere og familier med komplekse problemer. Satspuljepartierne er enige i ambitionen om, at borgere og familier med komplekse og sammensatte udfordringer i langt højere grad skal mødes af en kommunal forvaltning, som i tæt
samarbejde med borgeren tilrettelægger en helhedsorienteret og sammenhængende indsats for at bringe borgeren tættere på at mestre eget liv og blive en del af
arbejdsmarkedet.
Partierne er endvidere enige om, at en helhedsorienteret og sammenhængende
indsats på samme måde er relevant for de allermest udsatte borgere på kanten af
samfundet. Det er en målgruppe, hvis udsigter til at blive en del af arbejdsmarkedet er meget usikre, og hvor fokus for indsatsen er på at skabe kontakt og støtte
borgeren i at mestre social- og sundhedsrelaterede problemstillinger. Partierne er
derfor enige om – som en del af det videre arbejde – at belyse, hvordan der for
denne gruppe af borgere kan skabes mere sammenhæng i indsatsen, så også de får
bedre forudsætninger for at kunne mestre eget liv.
Der er på den baggrund enighed mellem satspuljepartierne om at afsætte en reserve på 15 mio. kr. i 2019 og 30,3 mio. kr. årligt fra 2020 til 2022 til understøttelse af
implementeringen af reformen.
Partierne inviteres i den kommende tid til forhandlinger om rammerne for reformen. Den konkrete udmøntning af reserven fastlægges nærmere, når der foreligger en aftale om reformindholdet. Regeringen vil desuden nedsætte en faglig følgegruppe, som skal bidrage til at kvalificere arbejdet med den nye hovedlov, herunder eventuelle samspilsproblemer i mellem siloerne.
Den Sociale Investeringsfond

Den Sociale Investeringsfond skal bl.a. bidrage til at udvikle og udbrede tidlige og
helhedsorienterede indsatser samt tiltrække ny ekstern kapital til at løse udfordringer på de større velfærdsområder. Fonden forventes vedtaget ved lov i 2018.
Der er i forbindelse med satspuljeaftalen for 2018 afsat 50 mio. kr. hertil. Satspuljepartierne er enige om at afsætte yderligere 30 mio. kr. i 2019 hertil, som indskydes i fonden, når lovgrundlaget mv. er på plads.

