
 

Kommenteret høringsnotat over forslag til 
bekendtgørelse om ansøgningspuljen til børn 
og unge fra familier med stof- eller 
alkoholmisbrug 
 
1. Hørte myndigheder og organisationer mv.: 
Et udkast til bekendtgørelse blev den 4. marts 2019 sendt i høring via 
Høringsportalen, jf. vedlagte høringsliste. 
 
Socialstyrelsen har modtaget svar fra: 
 
TUBA Danmark og Blå Kors Danmark. 
 
Nedenfor er gengivet de væsentligste punkter i de modtagne høringssvar. 
 
2. Høringssvar  
 
Høringssvar fra Blå Kors 
  
2.1. Forventede resultater, jf. bekendtgørelsesudkastets § 3 
Med henvisning til bekendtgørelsesudkastets § 3, hvorefter målgruppen, gennem 
tilbud om rådgivning og samtaleterapi, bedre vil kunne mestre de udfordringer, som 
følger af deres opvækst i familier med stof- eller alkoholproblemer, har Blå Kors 
Danmark bemærket:  
”at med den tilsigtede aldersgruppe på 0-25 år, så kan de to ydelser ”rådgivning” og 
”samtaleterapi” ikke stå alene for at opnå effektive indsatser for så vidt angår den 
yngste del af aldersgruppen. Det gælder navnlig førskolealderen men helt op til 10-13 
år. Dette vil formentlig også fremgå af den endelige formulering. Vi foreslår at de to 
ydelser suppleres med enten ”andre effektive indsatser” eller ”samt andre effektive 
indsatsformer for den yngre del af aldersgruppen”. Kun på den måde kan man 
tilgodese at tilbyde et reelt aldersdiffentieret tilbud.” 
 
Socialstyrelsens bemærkninger: 
Ud over bekendtgørelsen udarbejdes også en vejledning, som uddyber kriterierne i 
puljen. Man kan således se eksempler i vejledningen på, hvilke aktiviteter projekterne 
fx kan igangsætte for målgruppen. Aktiviteterne kan fx bestå af individuelle samtaler, 
gruppesamtaler, sociale aktiviteter, chats, familie/netværkssamtaler og 
spædbørnssamtaler. Aktiviteter direkte målrettet forældrene, såsom parterapi eller 
individuelle forløb kan der imidlertid ikke søges tilskud til, da målgruppen for initiativet 
er børn og unge. 
 
Socialstyrelsen vurderer derfor, at bemærkningen er imødekommet i vejledningen og 
finder derfor ikke anledning til ændring af bekendtgørelsen.  
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2.2. Krav for opnåelse af tilskud fra ansøgningspuljen, jf. bekendtgørelsesudkastets § 
7, stk. 3, nr. 3 
Med henvisning til bekendtgørelsesudkastets § 7, stk. 3, nr. 3, hvorefter der i 
tildelingen af tilskud fra ansøgningspuljen vil blive lagt vægt på, om der er ensartethed 
i de tilbud, der udbydes til børn og unge i regi af puljen, har Blå Kors Danmark spurgt 
til, hvad der menes hermed.  
 
Socialstyrelsens bemærkninger: 
De kriterier, som Socialstyrelsen anvender i forbindelse med udmøntningen af 
ansøgningspuljer fastsættes i den politiske aftale, hvor midlerne er blevet afsat samt  
med hjemmel i finansloven. Kriteriet om ensartethed i de tilbud, der udbydes til børn 
og unge fremgår af satspuljeaftalen for 2015 i initiativet om ansøgningspuljen til 
behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholmisbrug.  
Socialstyrelsen vil lægge vægt på ensartethed i tilbuddene blandt de ansøgninger, 
som i samme grad lever op til kriterierne for puljen. Det vil dog ikke være det eneste 
tværgående kriterie, som der lægges vægt på. Der vil fx også blive set på, om der er 
geografisk spredning i tilbuddene og om tilbuddene dækker store andele af 
målgruppen med henblik på at tilstræbe aldersspredning.  
   
 
Socialstyrelsen finder derfor ikke anledning til ændring af bekendtgørelsen.  
 
Høringsvar fra TUBA 
 
2.3. Vægtningskriterier, jf. bekendtgørelsesudkastets § 7, stk. 3, nr. 1 
 
Med henvisning til bekendtgørelsesudkastets § 7, stk. 3, nr. 1, hvorefter der i 
tildelingen af tilskud fra ansøgningspuljen vil blive lagt vægt på, om projektet 
samarbejder med andre kommuner eller med frivillige og private organisationer om 
indsatsen, har TUBA Danmark bemærket: 
”I forhold til ansøgningspuljen finder TUBA dog vægtningen af kommunalt samarbejde 
problematisk, da kommunerne her som ansøgere er i konkurrence med andre 
ansøgere og derfor kan have begrænset interesse i at etablere samarbejder med 
frivillige og private organisationer. Kriteriet tager således ikke højde for, at der skal 
være ligeværdighed mellem alle ansøgere.”   
 
Socialstyrelsens bemærkninger: 
De kriterier, som Socialstyrelsen anvender i forbindelse med udmøntningen af 
ansøgningspuljer fastsættes i den politiske aftale, hvor midlerne er blevet afsat samt 
med hjemmel i finansloven. Tildelingskriterierne fremgår af satspuljeaftalen for 2015 
om ansøgningspuljen til behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller 
alkoholmisbrug.  
 
Der fremgår følgende af den politiske aftale:  
Puljen retter sig mod en bred ansøgerkreds, som omfatter både kommuner, private og 
frivillige organisationer. Der vil i vurderingerne af ansøgningerne blive lagt vægt på, 
om der er indgået samarbejder på tværs af kommuneskel eller sammen med frivillige 
og private organisationer om indsatsen, herunder fx partnerskaber eller lignende. 
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Socialstyrelsen finder derfor ikke anledning til ændring af bekendtgørelsen.  
 
2.4. Vægtningskriterier, jf. bekendtgørelsesudkastets § 7, stk. 3, nr. 2 
 
Med henvisning til bekendtgørelsesudkastets § 7, stk. 3, nr. 2, hvorefter der i 
tildelingen af tilskud fra ansøgningspuljen vil blive lagt vægt på, om der er geografisk 
spredning med henblik på at tilstræbe, at der indenfor hver region oprettes tilbud, som 
retter sig mod hele målgruppen af børn og unge under 25 år, har TUBA Danmark 
bemærket, at de gerne vil:  
”…pege på behovet for yderligere nærhed i indsatsen, da vi erfaringsmæssigt ved, at 
de mest udsatte unge har brug for meget lokale indsatser. Således oplevede TUBA i 
2018, at der allerede ca. en måned efter opstart af tilbuddet på Ærø var otte unge i 
forløb hos TUBA, hvilket er meget for et lille ø-samfund.” 
 
Socialstyrelsens bemærkninger: 
De kriterier, som Socialstyrelsen anvender i forbindelse med udmøntningen af 
ansøgningspuljer fastsættes i den politiske aftale, hvor midlerne er blevet afsat samt 
med hjemmel i finansloven. Tildelingskriterierne fremgår af satspuljeaftalen for 2015 
om ansøgningspuljen til behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller 
alkoholmisbrug.  
Der fremgår følgende af den politiske aftale:  
  
Der vil ved vurderingen af ansøgninger blive lagt vægt på geografisk spredning, så det 
tilstræbes, at der indenfor hver region oprettes tilbud, som retter sig mod hele 
målgruppen af børn og unge under 25 år. 
 
Ud over vægtningen af den geografiske spredning af tilbuddene, er der også mulighed 
for at oprette satellittilbud i mindre befolkende områder, som skal give børnene og de 
unge i disse områder mulighed for at deltage i behandlingen.  
 
Socialstyrelsen finder derfor ikke anledning til ændring af bekendtgørelsen. 
 
2.5. Vægtningskriterier, jf. bekendtgørelsesudkastets § 7, stk. 3 
 
Med henvisning til bekendtgørelsesudkastets § 7, stk. 3, hvori vægtningskriterierne for 
ansøgningspuljen fremgår, har TUBA Danmark bemærket, at de anbefaler: 
”…at det også indgår i kriterierne for tildeling af tilskud hvilke indsatser, der i dag er 
succesfulde med at rekruttere børn og unge til tilbuddene.” 
 
Socialstyrelsens bemærkninger: 
De kriterier, som Socialstyrelsen anvender i forbindelse med udmøntningen af 
ansøgningspuljer fastsættes i den politiske aftale, hvor midlerne er blevet afsat samt 
med hjemmel i finansloven. Tildelingskriterierne fremgår af satspuljeaftalen for 2015 
om ansøgningspuljen til behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller 
alkoholmisbrug.  
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Det står i den politiske aftale, at der er mulighed for at videreudvikle kriterierne for 
ansøgningspuljen på baggrund af de erfaringer, som kommer fra første udmøntning af 
puljen.  
 
Der er i december 2017 udarbejdet en midtvejsrapport for den første ansøgningspulje.   
Socialstyrelsen har derfor indsat et nyt kriterium om, at ansøgere skal beskrive, 
hvordan de kernelementer, der fremgår af midtvejsevalueringen er indarbejdet i 
projektet.   
 
Socialstyrelsen finder derfor ikke anledning til ændring af bekendtgørelsen.  
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