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Virksomheds-instruks

Virksomhedsinstruksen beskriver Socialstyrelsens tilrettelæggelse af regnskabsforvaltningen
Instruksen er udarbejdet med udgangspunkt i Finansministeriets bekendtgørelse om statens
regnskabsvæsen (BEK nr. 116 af 19/02/2018) §16-§19 og Moderniseringsstyrelsens ”Vejledning om
udarbejdelse af virksomhedsinstruks” af april 2010.
Virksomhedsinstruksen beskriver Socialstyrelsens forretningsområde, herunder hvilke hovedkonti
virksomheden har ansvar for.
Principielle ændringer virksomhedsinstruksen forudsætter fornyet godkendelse af Socialstyrelsens
direktør samt Vicedirektør Stab, mens ændringer af teknisk karakter, som f.eks. opdatering af
oversigt over hovedkonti, forelægges VD Stab i Socialstyrelsen.
Socialstyrelsens økonomichef har ansvar for, at virksomhedsinstruksen løbende opdateres og
kommunikeres til alle relevante medarbejdere.
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1 Socialstyrelsens identifikationsnumre
Virksomhedens navn og adresse
Socialstyrelsen
Edisonsvej 1
5000 Odense C

Identifikationsnummer i koncernsystemet (SKS-systemet)
26 14 46 98 Socialstyrelsen.

Identifikationsnummer som regnskabsførende institution i
koncernsystemet (SKS-systemet)
Følgende identifikationsnumre hører under Socialstyrelsen:
Identifikationsnummer 0875
Omhandler følgende bogføringskredse:
Bogføringskreds 20174: §15.11.30. Socialstyrelsen (Driftsbevilling) og § 15.11.25. Social- og
Indenrigsministeriets administrationsudgifter til satspuljeprojekter (Driftsbevilling). Hovedkontoen
betjenes af Statens Administration.
Bogføringskreds 20175: Omfatter §15.11.31. Rådgivning og udredning (reservationsbevilling)
og § 15.11.40 Videnscentre (reservationsbevilling). Hovedkontoen betjenes af Statens
Administration.
Bogføringskreds 21650: Reservationsbevillinger (øvrige hovedkonti, se kontooversigt herunder).
Hovedkonti betjenes af Statens Administration.
Navn og adresse på den regnskabsførende institution er:
Socialstyrelsen
Edisonsvej 1
5000 Odense C
Identifikationsnummer 0805
Omhandler følgende bogføringskreds:
Bogføringskreds 05901: §07.18.19. Social- og Indenrigsministeriet (Reservationsbevilling). På
denne bogføringskreds varetager Socialstyrelsen Finansministeriets administration af Tips
puljer. Hovedkontoen betjenes af Statens Administration.
Navn og adresse på den regnskabsførende institution er:
Socialstyrelsen
Edisonsvej 1
5000 Odense C
Med afsæt i bestemmelserne i lov nr. 1532 af 19/12/2017 om udlodning af overskud og udbytte
fra lotteri (udlodningsloven) samt tekstanmærkning 126 på finanslov 2020 er Socialstyrelsen
bemyndiget til at varetage alene den administrative udmøntning, udbetaling og likviditetsstyring
af bevilling på § 07.18.19. Paragrafansvar og bevillingsregnskab er placeret under § 7.
Finansministeriet.

2

Virksomheds-instruks

Identifikationsnummer i CVR-registreret:
Identifikationsnummer i CVR-registreret: 26 14 46 98 Socialstyrelsen.
Produktionsenheder tilknyttet virksomheden (P-enheder):
1008563981 Socialstyrelsen, Edisonsvej 1, 5000 Odense C.
Socialstyrelsens EAN nr.: 5798000354838.

2 Socialstyrelsens forretningsområde
Socialstyrelsen er en styrelse under Social- og Indenrigsministeriet.
Socialstyrelsen er en udviklings-, rådgivnings- og implementeringsvirksomhed for hele det
sociale serviceområde og har et særligt ansvar for at bidrage væsentligt til løsning af opgaver
inden for de socialpolitiske områder for børn og unge, handicap og udsatte grupper.
Socialstyrelsens opgaver er: (jf. finansloven for Socialstyrelsen § 15.11.30)
 Tilvejebringelse af ny socialfaglig viden
 Formidling og udbredelse af virkningsfulde socialfaglige metoder og praksisser
 Socialfaglig rådgivning af kommuner, regioner og borgere
 Understøtte udvikling og implementering af socialpolitik
 National audit-funktion i forhold til socialtilsyn samt den nationale koordinationsstruktur
 Forvaltning af tilskudsordninger
Der indgås årligt en resultatkontrakt mellem Social- og Indenrigsministeriets departement og
Socialstyrelsen. Der foretages en kvartalsvis opfølgning og forelæggelse for Socialstyrelsens
direktion, ligesom opfølgningen drøftes på direktørmøder mellem Socialstyrelsens direktør og
ministeriets departementschef. Den endelige afrapportering på resultatplanen sker i styrelsens
årsrapport.

Yderligere oplysninger kan findes på Socialstyrelsens hjemmeside www.socialstyrelsen.dk.

3 Socialstyrelsens ansvar for
hovedkonti på bevillingslovene
Herunder er det anført, hvilke hovedkonti på bevillingslovene, samt hvilke bogføringskreds og
delregnskabsnumre, Socialstyrelsen er ansvarlig for.
Hovedkonti er inddelt efter regnskabsførende identifikationsnummer i SKS samt
bogføringskreds, herunder hvorvidt bogføringskredsene er omkostnings- eller udgiftsbaserede.
Endelig er det anført, om bogføringskredsene betjenes af Statens Administration.
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Hovedkonti
Socialstyrelsen er ansvarlig1 for følgende omkostningsbaserede hovedkonti:
§ 15.11.25. Social- og Indenrigsministeriets administrationsudgifter til satspuljeprojekter
(Driftsbevilling)
§ 15.11.30. Socialstyrelsen (Driftsbevilling). Denne konto er virksomhedsbærende hovedkonto.

Socialstyrelsen er derudover ansvarlig1 for følgende udgiftsbaserede hovedkonti:
§ 15.11.02. Støtte til foreninger mv. (Reservationsbevilling)
§ 15.11.31. Rådgivning og udredning (Reservationsbevilling)
§ 15.11.34. Parrådgivning (Reservationsbevilling)
§ 15.11.35. Udvikling af samfundsøkonomiske modeller (Reservationsbevilling)
§ 15.11.36. Projekter i nordisk regi mv. (Reservationsbevilling)
§ 15.11.40. Videnscentre (Reservationsbevilling)
§ 15.11.50. Udvikling af pensionsberegner (Reservationsbevilling)
§ 15.12.06. Parrådgivning (Reservationsbevilling)
§ 15.12.07. Nyt adoptionssystem (Reservationsbevilling)
§ 15.13.04. Center for frivilligt socialt arbejde (Reservationsbevilling)
§ 15.13.11. Omstillingsinitiativer mv. (Reservationsbevilling)
§ 15.13.22. Mere viden om mennesker med handicap (Reservationsbevilling)
§ 15.13.23. Rammebeløb til handicappede mv. (Reservationsbevilling)
§ 15.13.24. Udviklingsarbejde på handicapområdet - Nye og nemmere veje
(Reservationsbevilling)
§ 15.13.26. Helhed og sammenhæng på handicapområdet (Reservationsbevilling)
§ 15.13.28. Frivilligt arbejde inden for det sociale felt (Reservationsbevilling)
§ 15.13.32. Behandling af overgreb (Reservationsbevilling)
§ 15.13.36. Initiativer til forebyggelse af magtanvendelse (Reservationsbevilling)
§ 15.13.40. Udvikling af socialt arbejde og brugerinddragelse (Reservationsbevilling)
§ 15.13.42. Evaluering af det sociale område (Reservationsbevilling)
§ 15.14.12. Udvikling af efteruddannelse (Reservationsbevilling)
§ 15.14.15. Udvikling og etablering af børnehuse (Reservationsbevilling)
§ 15.16.01. Reservation til anbringelsesreformen (Reservationsbevilling)
§ 15.19.01. Tilskud vedr. forhøjelse af vederlag (Reservationsbevilling)
§ 15.25.02. Mere pædagogisk personale i dagtilbud (Reservationsbevilling)
§ 15.25.04. 1.000-dages-program – en bedre start på livet (Reservationsbevilling)
§ 15.25.05. Satspuljeinitiativer vedr. dagtilbud (Reservationsbevilling)
1

Jf. tekstanmærkning 111 på Finansloven for 2018, samt BEK nr 16 af 12/01/2018.
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§ 15.25.07. Reserve vedrørende dagtilbudsloven (Reservationsbevilling)
§ 15.25.09. Centrale initiativer i forbindelse med Barnets Reform (Reservationsbevilling)
§ 15.25.10. Task-force vedr. vejledning til kommuner om unge- og forældrepålægget
(Reservationsbevilling)
§ 15.25.11. Samlet indsats til beskyttelse af børn mod overgreb mv. (Reservationsbevilling)
§ 15.25.21. Målrettede indsatser over for børn i udsatte positioner (Reservationsbevilling)
§ 15.25.22. Fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft i dagtilbud (Reservationsbevilling)
§ 15.25.23. Førstehjælp (Reservationsbevilling)
§ 15.25.24. Viden til praksis (Reservationsbevilling)
§ 15.25.30. Bedre fordeling i daginstitutioner, ansøgningspulje (Reservationsbevilling)
§ 15.26.01. Forebyggende indsats for udsatte børn og unge (Reservationsbevilling)
§ 15.26.02. Mod en tidligere, forebyggende og mere effektiv indsats (Reservationsbevilling)
§ 15.26.03. Behandling af børn og unge (Reservationsbevilling)
§ 15.26.04. Investering i virksomme indsatser for udsatte og sårbare børn og unge
(Reservationsbevilling)
§ 15.26.05. Psykologbehandling til seksuelt misbrugte (Reservationsbevilling)
§ 15.26.06. Rådgivningstilbud til psykisk sårbare unge (Reservationsbevilling)
§ 15.26.08. Særlig indsats for de svagest stillede børn og unge mv. (Reservationsbevilling)
§ 15.26.09. Rammebeløb til projekter på det børne- og familiepolitiske område
(Reservationsbevilling)
§ 15.26.10. Lige muligheder (Reservationsbevilling)
§ 15.26.11. Styrkelse af plejefamilieområdet (Reservationsbevilling)
§ 15.26.12. Ny indsats mod asocial adfærd - Ansvar og Konsekvens (Reservationsbevilling)
§ 15.26.13. Forstærket indsats over for kriminelle og kriminalitetstruede unge
(Reservationsbevilling)
§ 15.26.14. Styrkelse af den tidlige, forebyggende indsats i kommunerne for psykisk sårbare
unge (Reservationsbevilling)
§ 15.26.15. Centrale initiativer i forbindelse med styrket indsats mod ungdomskriminalitet
(Reservationsbevilling)
§ 15.26.16. Udbredelse af behandlingsmodeller til unge med misbrug (Reservationsbevilling)
§ 15.26.17. Tilskud til frivillige organisationers uddeling af julehjælp (Reservationsbevilling)
§ 15.26.18. Forældreprogrammer med videre (Reservationsbevilling)
§ 15.26.19. Støtte til ungekrisecentre (Reservationsbevilling)
§ 15.26.20. Bedre overgang til voksenlivet - en styrkelse af efterværnsindsatsen
(Reservationsbevilling)
§ 15.26.21. Virksomme indsatser for udsatte børn og unge og deres familier
(Reservationsbevilling)
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§ 15.26.22. Opfølgende samtaler til tidligere anbragte unge (Reservationsbevilling)
§ 15.26.23. Systematisk fokus på opfølgning i sagsbehandlingen på børne- og ungeområdet
(Reservationsbevilling)
§ 15.26.25. Fritidspas til socialt udsatte børn og unge (Reservationsbevilling)
§ 15.26.32. Efterværn (Reservationsbevilling)
§ 15.26.40. Strategisk forskningsprogram for velfærdsforskning (Reservationsbevilling)
§ 15.26.48. Indsats for og forebyggelse af børn og unges sociale problemer
(Reservationsbevilling)
§ 15.26.50. Handlekraftig indsats (Reservationsbevilling)
§ 15.26.52. Forebyggelsesstrategi og inklusion (Reservationsbevilling)
§ 15.26.54. Reservation til anbringelsesreformen (Reservationsbevilling)
§ 15.26.56. Centrale initiativer i forbindelse med Barnets Reform (Reservationsbevilling)
§ 15.26.57. Samlet indsats til beskyttelse af børn mod overgreb mv. (Reservationsbevilling)
§ 15.26.70. Red Barnet (Reservationsbevilling)
§ 15.26.73. Driftsstøtte til organisationer mv. vedr. udsatte børn og unge (Reservationsbevilling)
§ 15.26.78. Børns Vilkår (Reservationsbevilling)
§ 15.26.79. Baglandet (Reservationsbevilling)
§ 15.64.01. Flere mennesker med handicap i job (Reservationsbevilling)
§ 15.64.02. Handlingsplan til styrkelse af kvaliteten i sagsbehandlingen på handicapområdet
(Reservationsbevilling)
§ 15.64.04. Forsøg med ledsageordning for ældre synshandicappede (Reservationsbevilling)
§ 15.64.05. Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet (Reservationsbevilling)
§ 15.64.07. Handicappulje. Koloniophold mv. for handicappede børn, unge og deres forældre
(Reservationsbevilling)
§ 15.64.08. Styrket indsats på botilbud mv. (Reservationsbevilling)
§ 15.64.10. Undervisning af døvblinde (Reservationsbevilling)
§ 15.64.11. Døvefilm (Reservationsbevilling)
§ 15.64.12. Sociale teknologier for mennesker med funktionsnedsættelser
(Reservationsbevilling)
§ 15.64.13. Deltagelse og medbestemmelse for mennesker med handicap
(Reservationsbevilling)
§ 15.64.15. Fribefordring af handicappede mv. (Reservationsbevilling)
§ 15.64.18. Forebyggelse og behandling af seksuelle overgreb mod handicappede
(Reservationsbevilling)
§ 15.64.45. Initiativer til forebyggelse af magtanvendelse (Reservationsbevilling)
§ 15.64.48. Evaluering af ordning om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse
(Reservationsbevilling)
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§ 15.64.50. Tilskud til organisationer, foreninger og institutioner på handicapområdet
(Reservationsbevilling)
§ 15.64.51. Hjerneskadeklubber for arbejdsrehabilitering (Reservationsbevilling)
§ 15.64.52. Rammebeløb til handicappede mv. (Reservationsbevilling)
§ 15.64.53. Den Fælles Tolkeløsning (Reservationsbevilling)
§ 15.64.54. Helhed og sammenhæng på handicapområdet (Reservationsbevilling)
§ 15.64.55. Nye indsatser for børn og unge med handicap (Reservationsbevilling)
§ 15.64.57. Mobilityinstruktører (Reservationsbevilling)
§ 15.64.63. Udlodning af spillehalsmidler gennem Danske Handicaporganisationer
(Reservationsbevilling)
§ 15.64.70. Ordbog over dansk tegnsprog (Reservationsbevilling)
§ 15.64.73. Driftsstøtte til organisationer mv. vedr. borgere med handicap
(Reservationsbevilling)
§ 15.71.01. National civilsamfundsstrategi (Reservationsbevilling)
§ 15.71.02. Styrket infrastruktur på civilsamfundsområdet (Reservationsbevilling)
§ 15.71.03. Etablering og grundfinansiering af frivilligcentre (Reservationsbevilling)
§ 15.71.04. Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark (Reservationsbevilling)
§ 15.71.05. Frivilligt arbejde inden for det sociale felt (Reservationsbevilling)
§ 15.71.06. Strategi for et stærkere civilsamfund (Reservationsbevilling)
§ 15.71.07. Whistleblowerordning i den frivillige sociale sektor (Reservationsbevilling)
§ 15.71.08. Reserve til tidligere sats-projekter (Reservationsbevilling)
§ 15.71.47. Frivilligt socialt arbejde (Reservationsbevilling)
§ 15.71.48. Tilbud om frivilligt arbejde som led i ungdomsuddannelser (Reservationsbevilling)
§ 15.71.53. Center for frivilligt socialt arbejde (Reservationsbevilling)
§ 15.71.63. Udlodning af spillehalsmidler gennem ISOBRO (Reservationsbevilling)
§ 15.71.73. Driftsstøtte til organisationer mv. vedr. civilsamfund (Reservationsbevilling)
§ 15.72.03. Møltrup Optagelseshjem (Reservationsbevilling)
§ 15.72.04. Døgnværested for udsatte grønlændere (Reservationsbevilling)
§ 15.73.01. Tilskud til hel eller delvis dækning af rejseudgifter til, fra og i Grønland
(Reservationsbevilling)
§ 15.74.01. Styrket indsats over for personer udsat for seksuelle overgreb
(Reservationsbevilling)
§ 15.74.10. Sociale tilbud til personer med sindslidelser (Reservationsbevilling)
§ 15.74.11. Akutte tilbud til sindslidende (Reservationsbevilling)
§ 15.74.12. Styrkelse af socialpsykiatrien (Reservationsbevilling)
§ 15.74.14. Styrket indsats for sindslidende (Reservationsbevilling)
§ 15.74.15. Psykiatriaftale 2011-2014 (Reservationsbevilling)
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§ 15.75.01. Tilskud til Den Centrale Rådgivningsenhed i Grønland (Reservationsbevilling)
§ 15.75.02. Pulje til oprettelse af lokale/kommunale udsatteråd (Reservationsbevilling)
§ 15.75.03. Styrket indsats over for voldsramte (Reservationsbevilling)
§ 15.75.05. Udbredelse af ambulante tilbud (Reservationsbevilling)
§ 15.75.06. Stærkere social mobilitet – et udviklings- og investeringsprogram på voksenområdet
(Reservationsbevilling)
§ 15.75.07. Exitpakke til mennesker i prostitution (Reservationsbevilling)
§ 15.75.08. Særtilskud til Københavns Kommune (Reservationsbevilling)
§ 15.75.09. National civilsamfundsstrategi (Reservationsbevilling)
§ 15.75.10. Rammebeløb til projekter på det børne- og familiepolitiske område
(Reservationsbevilling)
§ 15.75.11. Lige muligheder (Reservationsbevilling)
§ 15.75.12. Støtte til borgere på vej ud af prostitution (Reservationsbevilling)
§ 15.75.13. Borgerstyrede budgetter til socialt udsatte (Reservationsbevilling)
§ 15.75.14. Styrket indsats til forebyggelse af vold på botilbud (Reservationsbevilling)
§ 15.75.16. Center for Rusmiddelforskning (Reservationsbevilling)
§ 15.75.18. Forstærket indsats over for kriminelle og kriminalitetstruede unge
(Reservationsbevilling)
§ 15.75.19. Bedre tværfaglig indsats - børn af udsatte (Reservationsbevilling)
§ 15.75.20. Centrale initiativer i forbindelse med styrket indsats mod ungdomskriminalitet
(Reservationsbevilling)
§ 15.75.21. Hjemløsestrategi (Reservationsbevilling)
§ 15.75.22. Rygeadgang og røgfrit miljø på væresteder (Reservationsbevilling)
§ 15.75.23. Aktivitetstilbud på væresteder mv. (Reservationsbevilling)
§ 15.75.24. Styrket indsats til personer med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen
og ungdommen (Reservationsbevilling)
§ 15.75.26. Pulje til socialt udsatte grupper (Reservationsbevilling)
§ 15.75.27. Fremme af kønsligestilling blandt kvinder og mænd (Reservationsbevilling)
§ 15.75.28. Styrket indsats for implementering af Housing First på hjemløseområdet
(Reservationsbevilling)
§ 15.75.29. Social støtte i overgang til og fastholdelse af job (Reservationsbevilling)
§ 15.75.30. Styrket frivillig økonomi- og gældsrådgivning (Reservationsbevilling)
§ 15.75.31. Styrket indsats til mænd i krise (Reservationsbevilling)
§ 15.75.32. Kvindekrisecentre (Reservationsbevilling)
§ 15.75.34. Forældreprogrammer med videre (Reservationsbevilling)
§ 15.75.35. Initiativer for socialt udsatte grønlændere i Danmark (Reservationsbevilling)
§ 15.75.36. Pulje til støtte til voldtægtsofre (Reservationsbevilling)
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§ 15.75.41. Initiativer vedrørende kvalitetsreformen (Reservationsbevilling)
§ 15.75.42. Pulje vedrørende sikrede pladser (Reservationsbevilling)
§ 15.75.44. Bedre overgang til voksenlivet - en styrkelse af efterværnsindsatsen
(Reservationsbevilling)
§ 15.75.45. Én indgang for alle børn (Reservationsbevilling)
§ 15.75.46. Handlingsplan til bekæmpelse af hjemløshed (Reservationsbevilling)
§ 15.75.48. Nyt adoptionssystem (Reservationsbevilling)
§ 15.75.50. Tilskud til organisationer og foreninger mv. på børneområdet (Reservationsbevilling)
§ 15.75.51. Udviklingsarbejde vedrørende mål og dokumentation (Reservationsbevilling)
§ 15.75.55. Styrkelse af kvaliteten i indsatsen i socialpsykiatrien (Reservationsbevilling)
§ 15.75.56. Naturen som social og rehabiliterende indsats (Reservationsbevilling)
§ 15.75.57. Sociale tilbud til personer med sindslidelser (Reservationsbevilling)
§ 15.75.58. Styrkelse af socialpsykiatrien (Reservationsbevilling)
§ 15.75.59. Sundhed til socialt udsatte (Reservationsbevilling)
§ 15.75.61. Psykiatriaftale 2011-2014 (Reservationsbevilling)
§ 15.75.62. Generel indsats til forebyggelse af vold på botilbud (Reservationsbevilling)
§ 15.75.63. Styrket indsats over for personer udsat for seksuelle overgreb
(Reservationsbevilling)
§ 15.75.64. Center for selvmordsforskning (Reservationsbevilling)
§ 15.75.65. Udvikling af rapportværktøj (Reservationsbevilling)
§ 15.75.67. Styrket indsats for sindslidende (Reservationsbevilling)
§ 15.75.68. De Grønlandske Huse (Reservationsbevilling)
§ 15.75.69. KFUK's arbejde (Reservationsbevilling)
§ 15.75.70. Tilskud til organisationer og foreninger mv. på området for socialt udsatte
(Reservationsbevilling)
§ 15.75.71. Støtte til bruger- og pårørendeorganisationer på udsatteområdet
(Reservationsbevilling)
§ 15.75.72. Det Fælles Ansvar II (Reservationsbevilling)
§ 15.75.73. Driftsstøtte til organisationer mv. vedr. udsatte voksne (Reservationsbevilling)
§ 15.75.74. Overgangsordning (Reservationsbevilling)
§ 15.75.75. Udviklingsinitiativer (Reservationsbevilling)
§ 15.75.79. Transportordning for blinde og svagsynede (Reservationsbevilling)

Socialstyrelsen varetager Finansministeriets administration af Tips puljer:
§ 07.18.19. Social- og Indenrigsministeriet
Bogføringskredse
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Bogføringskreds 20174: Omfatter §15.11.30. Socialstyrelsen (Driftsbevilling) og § 15.11.25.
Social- og Indenrigsministeriets administrationsudgifter til satspuljeprojekter (Driftsbevilling).
Hovedkontoen betjenes af SAM.
Bogføringskreds 20175: Omfatter §15.11.31. Rådgivning og udredning (reservationsbevilling)
og § 15.11.40 Videnscentre (reservationsbevilling). Hovedkontoen betjenes af SAM.
Bogføringskreds 21650: Reservationsbevillinger (øvrige hovedkonti). Hovedkontoen betjenes af
SAM.
Socialstyrelsen varetager endvidere Finansministeriets administration af Tips puljer (§07.18.19).
Dette gøres på bogføringskreds 05901. Hovedkontoen betjenes af SAM.

Delregnskabsnumre
Delregnskab
Delregnskab navn
nr.
174 Almindelig virksomhed

Bogførin
gskreds

Hovedkont
o nr.

Hovedkonto Navn

20174 § 15.11.30.

Socialstyrelsen (driftsbevilling)

20174 § 15.11.30.

Socialstyrelsen (driftsbevilling)

13 Tilbudsportalen

20174 § 15.11.30.

Socialstyrelsen (driftsbevilling)

14 UIP på voksenområdet

20174 § 15.11.30.

Socialstyrelsen (driftsbevilling)

Investering i indsatser for børn og
15
unge

20174 § 15.11.30.

Socialstyrelsen (driftsbevilling)

16 Permanente satspuljemidler

20174 § 15.11.30.

Socialstyrelsen (driftsbevilling)

20174 § 15.11.30.

Socialstyrelsen (driftsbevilling)

22 Vidensenhed dagtilbud

20174 § 15.11.30.

Socialstyrelsen (driftsbevilling)

50 Satspuljeinitiativer

20174 § 15.11.30.

Socialstyrelsen (driftsbevilling)

51 Satspuljeinitiativer 2016

20174 § 15.11.30.

Socialstyrelsen (driftsbevilling)

Initiativer i forbindelse med aftalen
52
om sats

20174 § 15.11.30.

Socialstyrelsen (driftsbevilling)

53 Initiativer ifb. aftalen om sats18

20174 § 15.11.30.

Socialstyrelsen (driftsbevilling)

54 Initiativer ifb. aftalen om sats19

20174 § 15.11.30.

Socialstyrelsen (driftsbevilling)

Fremme af trivsel og læring hos
55
udsatte børn

20174 § 15.11.30.

Socialstyrelsen (driftsbevilling)

56 Praksiskonsulenter dagtilbud

20174 § 15.11.30.

Socialstyrelsen (driftsbevilling)

20174 § 15.11.30.

Socialstyrelsen (driftsbevilling)

20174 § 15.11.30.

Socialstyrelsen (driftsbevilling)

20174 § 15.11.30.

Socialstyrelsen (driftsbevilling)

20174 § 15.11.30.

Socialstyrelsen (driftsbevilling)

20174 § 15.11.25.

Social- og Indenrigsministeriets
administrationsudgifter til satspuljeprojekter
(driftsbevilling)

20175 § 15.11.31.

Rådgivning og udredning

12

17

Rådgivning, kommuner, kriminelle
unge

Virksomme indsatser for udsatte børn
og unge og deres familier

Videnscenter for Handicap og
60
Socialpsykiatri
Indtægtsdækket virksomhedAndre
90
tilskudsfinansierede aktiviteter
97 Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
111 Aftalebelagte opgaver
125

Social- og Indenrigsministeriets
administrationsudgifter

1 Rådgivning og udredning

10

Virksomheds-instruks

Delregnskab
Delregnskab navn
nr.

Bogførin
gskreds

Hovedkont
o nr.

Hovedkonto Navn

20 Specialrådgivning og vidensudvikling

20175 § 15.11.31.

Rådgivning og udredning

65 Videnscenter for Hjerneskade

20175 § 15.11.40.

Videnscentre

66 Videnscenter for Hørehandicap

20175 § 15.11.40.

Videnscentre

67 Dansk Videnscenter for Ordblindhed

20175 § 15.11.40.

Videnscentre

71 Center for Små Handicapgrupper

20175 § 15.11.40.

Videnscentre

72 Videncenter for Socialpsykiatri
Støtte til ungekrisecenter,
1
ansøgningspulje
Støtte til ungekrisecenter,
2
erfaringsopsamling
Fritidspas til socialt udsatte børn og
3
unge

20175 § 15.11.40.

Videnscentre

21650

Støtte til ungekrisecentre

21650
21650

§ 15.26.19.
§ 15.26.19.
§ 15.26.25.

Støtte til ungekrisecentre
Fritidspas til socialt udsatte børn og unge

4 Ny Frivillighedsundersøgelse

21650 § 15.71.02.

Styrket infrastruktur på civilsamfundsområdet

5 Etablering af Whistleblowerordning

21650

Driftsstøtte til organisationer mv. vedr.
civilsamfund

Udbredelse af ambulante tilbud,
ansøgningspulje

21650

6
7
8

Exitpakke til mennesker i prostitution,
opd. Af ansøgningspulje
Exitpakke til mennesker i prostitution,
opd. af vidensgrundlag

9 Ramme til opfølgning på Housing First

21650
21650
21650

§ 15.71.53.
§ 15.75.05.
§ 15.75.07.
§ 15.75.07.
§ 15.75.28.

Udbredelse af ambulante tilbud
Exitpakke til mennesker i prostitution
Exitpakke til mennesker i prostitution
Styrket indsats for implementering af Housing First
på hjemløseområdet

10 Rammebeløb til handicappede

21650 § 15.64.52.

Rammebeløb til handicappede mv.

Styrket frivillig økonomi- og
11
gældsrådgivning, pulje

21650

Styrket frivillig økonomi- og gældsrådgivning

12

Styrket frivillig økonomi- og
gældsrådgning, vidensfunk.

21650

§ 15.75.30.
§ 15.75.30.

Styrket frivillig økonomi- og gældsrådgivning

13 Efterværn

21650 § 15.26.32.

Efterværn

14 Kvindekrisecentre

21650 § 15.75.32.

Kvindekrisecentre

15 Reserve til tidligere sats-projekter

21650 § 15.71.08.

Reserve til tidligere sats-projekter

21650 § 15.11.40.

Videnscentre

21650 § 15.11.40.

Videnscentre

20 Bedre kvalitet i dagtilbud

21650 § 15.19.01.

Tilskud vedr. forhøjelse af vederlag

80 Børne- og familiepolitiske område

21650 § 15.75.10.

Nødpulje til kompensation til aflyste
arrangementer
Direkte kompensation til
17
organisationer på hjemløseområdet
16

100

Landsforeningen bedre Psykiatri,
driftsstøtte til brugerorg.

21650 § 15.75.73.

Rammebeløb til projekter på det børne- og
familiepolitiske område
Driftsstøtte til organisationer mv. vedr. udsatte
voksne

101 Reden i København

21650 § 15.75.69.

KFUK's arbejde

102 Reden i Odense

21650 § 15.75.69.

KFUK's arbejde

103 Reden i Aarhus

21650 § 15.75.69.

KFUK's arbejde

104

Projekt udenfor, driftsstøtte til
brugerorg.

21650 § 15.75.73.

105 TV-Glad

21650 § 15.64.73.

106 Overgang

21650 § 15.75.74.

Driftsstøtte til organisationer mv. vedr. udsatte
voksne
Driftsstøtte til organisationer mv. vedr. borgere
med handicap
Overgangsordning

11

Virksomheds-instruks

Delregnskab
Delregnskab navn
nr.

Hovedkont
o nr.

Hovedkonto Navn

110 Mødrehjælpen

21650 § 15.75.74.

Overgangsordning

111 Reden Odense

21650 § 15.75.74.

Overgangsordning

112 Fundamentet - krisecenter for mænd
Hjerneskadeklubber for
116
arbejdsrehabilitering
Frit valg hjælpemidler og
117
boligindretning

21650 § 15.75.74.

Overgangsordning

21650 § 15.64.51.

Hjerneskadeklubber for arbejdsrehabilitering

21650 § 15.13.23.

Rammebeløb til handicappede mv.

118 Forsøg delebiler for handicappede

21650 § 15.13.23.

Rammebeløb til handicappede mv.

Ansøgningspulje til grundfinansiering
120
af etablerede frivillige centre

21650 § 15.71.03.

Etablering og grundfinansiering af frivilligcentre

121 Omstillingsinitiativer mv.

21650 § 15.13.11.

Omstillingsinitiativer mv.

122 Behandling af overgreb

21650 § 15.13.32.

Behandling af overgreb

21650 § 15.75.63.

Styrket indsats over for personer udsat for
seksuelle overgreb

21650 § 15.26.09.

Rammebeløb til projekter på det børne- og
familiepolitiske område

125 Børnenes IT-fond

21650 § 15.75.10.

Rammebeløb til projekter på det børne- og
familiepolitiske område

129 Frivilligt socialt arbejde

21650 § 15.71.47.

Frivilligt socialt arbejde

130 Udvikling af plejefamilieområdet

21650 § 15.26.56.

Indsats over for personer udsat for
seksuelle overgreb
Evaluering af lovforslag om kontinuitet
i anbringelsen af børn og unge uden
124
for hjemmet og psykologhjælp til børn
på krisecentre
123

Styrkelse af det tværfaglige
samarbejde
Målrettet indsats overfor sårbare,
132
unge mødre
Strategisk forskningsprogram og
133
vidensportal
131

Bogførin
gskreds

21650 § 15.26.56.
21650 § 15.26.56.
21650 § 15.26.56.

Centrale initiativer i forbindelse med Barnets
Reform
Centrale initiativer i forbindelse med Barnets
Reform
Centrale initiativer i forbindelse med Barnets
Reform
Centrale initiativer i forbindelse med Barnets
Reform
Centrale initiativer i forbindelse med Barnets
Reform
Centrale initiativer i forbindelse med Barnets
Reform

134 Implementering og undersøgelser

21650 § 15.26.56.

135 Støtte til forældre til anbragte børn

21650 § 15.25.09.

136 Bisidning til udsatte børn og unge

21650 § 15.26.78.

Børns Vilkår

137 Efteruddannelse af Sagsbehandlere

21650 § 15.26.56.

Centrale initiativer i forbindelse med Barnets
Reform

138 Den gode udskrivning

21650 § 15.74.14.

Styrket indsats for sindslidende

139 Integrerede forløb

21650 § 15.74.14.

Styrket indsats for sindslidende

141 Medicinpædagogik og psykoedukation

21650 § 15.74.14.

Styrket indsats for sindslidende

142 Uddannelse og job

21650 § 15.74.14.

Styrket indsats for sindslidende

143 Fremskudt sagsbehandling

21650 § 15.75.67.

Styrket indsats for sindslidende

144
145
146
147

Pulje til oprettelse af
lokale/kommunale udsatteråd
Tidlig identifikation af
kriminalitetstruede
Styrkede kompetencer hos de
instanser, der møder de kriminelle
unge
Forebehandlingsprogram ang. misbrug
på sikrede afdelinger

21650 § 15.75.02.
21650 § 15.75.20.

Pulje til oprettelse af lokale/kommunale
udsatteråd
Centrale initiativer i forbindelse med styrket
indsats mod ungdomskriminalitet

21650 § 15.26.15.

Centrale initiativer i forbindelse med styrket
indsats mod ungdomskriminalitet

21650 § 15.26.15.

Centrale initiativer i forbindelse med styrket
indsats mod ungdomskriminalitet

12

Virksomheds-instruks

Delregnskab
Delregnskab navn
nr.

Bogførin
gskreds

Hovedkont
o nr.

Anvendelse af de kognitive
148 behandlingsprogrammer i de sikrede
afdelinger mv.

21650 § 15.26.15.

149 Familierådslagning og netværksmøder

21650 § 15.75.20.

150 Mulighed for fastholdelse i 14 dage

21650 § 15.75.20.

Efteruddannelse på og evaluering af
ny institutionstype
Anonym ambulant behandling af
154
stofmisbrugere
151

21650 § 15.26.15.
21650 § 15.75.26.

155 Reserve til videoudstyr og døralarmer

21650 § 15.75.20.

158 Pulje til SIBU

21650 § 15.26.08.

161

21650

163
165
167

GirlTalk
Linie 14 - Et værested
Transportordning for blinde og
svagsynede
Idræt for sindet

21650
21650
21650

§ 15.26.73.
§ 15.75.73.
§ 15.75.79.
§ 15.75.73.

Hovedkonto Navn
Centrale initiativer i forbindelse med styrket
indsats mod ungdomskriminalitet
Centrale initiativer i forbindelse med styrket
indsats mod ungdomskriminalitet
Centrale initiativer i forbindelse med styrket
indsats mod ungdomskriminalitet
Centrale initiativer i forbindelse med styrket
indsats mod ungdomskriminalitet
Pulje til socialt udsatte grupper
Centrale initiativer i forbindelse med styrket
indsats mod ungdomskriminalitet
Særlig indsats for de svagest stillede børn og unge
mv.
Driftsstøtte til organisationer mv. vedr. udsatte
børn og unge
Driftsstøtte til organisationer mv. vedr. udsatte
voksne
Transportordning for blinde og svagsynede
Driftsstøtte til organisationer mv. vedr. udsatte
voksne

169 Udvikling af pensionsberegner
Foreninger mv. (Ungdomsringen,
170 Børnesagens fællesråd, Soc.pol.
forening)

21650 § 15.11.50.

Udvikling af pensionsberegner

21650 § 15.26.73.

Driftsstøtte til organisationer mv. vedr. udsatte
børn og unge

171 Egtmont Højskolen

21650 § 15.64.73.

Driftsstøtte til organisationer mv. vedr. borgere
med handicap

172 Mobilityinstruktører

21650 § 15.64.57.

Mobilityinstruktører

173 Projekter i nordisk regi mv.

21650 § 15.11.36.

Projekter i nordisk regi mv.

174 Parrådgivning

21650 § 15.11.34.

Parrådgivning

21650 § 15.25.05.

Satspuljeinitiativer vedr. dagtilbud

181 Ombold

21650 § 15.75.73.

Driftsstøtte til organisationer mv. vedr. udsatte
voksne

183 Center for Rusmiddelforskning

21650 § 15.75.16.

Center for Rusmiddelforskning

21650 § 15.13.22.

Mere viden om mennesker med handicap

21650 § 15.64.52.

Rammebeløb til handicappede mv.

21650 § 15.64.53.

Den Fælles Tolkeløsning

21650 § 15.64.53.

Den Fælles Tolkeløsning

Task-force vedr. unge- og
forældrepålægget

21650 § 15.25.10.

Task-force vedr. vejledning til kommuner om ungeog forældrepålægget

196 Udfasning af driftstilskud

21650 § 15.74.15.

Psykiatriaftale 2011-2014

197 Særforanstaltninger

21650 § 15.75.61.

Psykiatriaftale 2011-2014

198 Udvikling af bostøtte

21650 § 15.74.15.

Psykiatriaftale 2011-2014

199 Sindslidende med misbrug

21650 § 15.75.61.

Psykiatriaftale 2011-2014

Tidlig og målrettet indsats overfor
200 børn og unge med psykiske
vanskeligheder og deres familier

21650 § 15.75.61.

Psykiatriaftale 2011-2014

175

Satspuljeinitiativer vedrørende
dagtilbud

Mere Viden om Mennesker med
186
Handicap
Anbragte Børn med
187
Funktionsnedsættelse
Tilskuds til Driften af Den Nationale
188
Tolkemyndighed
189 Forsøgsprojekter på tolkeområdet
191

13

Virksomheds-instruks

Delregnskab
Delregnskab navn
nr.
201 Overgangen fra barn til voksen

Bogførin
gskreds

Hovedkont
o nr.

Hovedkonto Navn

21650 § 15.75.61.

Psykiatriaftale 2011-2014

21650 § 15.71.01.

National civilsamfundsstrategi

21650 § 15.71.01.

National civilsamfundsstrategi

205 Frivillige organisationers virke

21650 § 15.71.01.

National civilsamfundsstrategi

206 Tværgående samarbejde

21650 § 15.75.09.

National civilsamfundsstrategi

21650 § 15.75.12.

Støtte til borgere på vej ud af prostitution

21650 § 15.26.13.

Forstærket indsats over for kriminelle og
kriminalitetstruede unge

21650 § 15.13.28.

Frivilligt arbejde inden for det sociale felt

214 Danner

21650 § 15.75.73.

Driftsstøtte til organisationer mv. vedr. udsatte
voksne

215 Udd., kurser mv. frivillige sociale

21650 § 15.71.05.

Frivilligt arbejde inden for det sociale felt

216 Styrkelse af efterværnsindsatsen

21650 § 15.26.20.

Innovation og udvikling i den sociale
203
indsats
Aktivt medborgerskab og
204
frivillighedskultur

Støtte til kvinder på vej ud af
prostitution
Styrket uddannelsesindsats på sikrede
210
institutioner
Udviklingsprojekter, frivillig sociale
211
område
207

217

Satspuljeaftalen for 2011, driftsstøtte
til bevillinger der udløber i 2010

21650 § 15.75.73.

221 Socialtilsyn

21650 § 15.13.11.

223 Børns Vilkår

21650 § 15.75.73.

224 Danske Døves Landsforbund

21650 § 15.64.73.

226

21650

227

Landsforeningen Spædbarnsdød
Dialog mod Vold

21650

§ 15.75.73.
§ 15.75.73.

229 Midlertidig genhusning af Danner

21650 § 15.75.07.

231 Headspace

21650 § 15.26.73.

232 Landsforeningen Børns Voksenvenner

21650 § 15.75.73.

233 SAVN

21650 § 15.26.73.

234 SAND, Hovedstaden

21650 § 15.75.73.

Satspuljeaftalen for 2011,
235 overgangsstøtte til bevillinger der
udløber i 2010
Satspuljeaftalen for 2011,
236 overgangsstøtte til bevillinger der
udløber i 2011
Afhjælpe eller forebygge
237 vanskeligheder for socialt udsatte
grupper
Udvikling af indsatsen mod
238
spiseforstyrrelser
Støtte til landsdækk., friv.
240
organisationer
Forebyggelse af problemskabende
245 ungdomsgrupper og/eller
bandekriminalitet
246 Måling af inklusion

Bedre overgang til voksenlivet - en styrkelse af
efterværnsindsatsen
Driftsstøtte til organisationer mv. vedr. udsatte
voksne
Omstillingsinitiativer mv.
Driftsstøtte til organisationer mv. vedr. udsatte
voksne
Driftsstøtte til organisationer mv. vedr. borgere
med handicap
Driftsstøtte til organisationer mv. vedr. udsatte
voksne
Driftsstøtte til organisationer mv. vedr. udsatte
voksne
Exitpakke til mennesker i prostitution
Driftsstøtte til organisationer mv. vedr. udsatte
børn og unge
Driftsstøtte til organisationer mv. vedr. udsatte
voksne
Driftsstøtte til organisationer mv. vedr. udsatte
børn og unge
Driftsstøtte til organisationer mv. vedr. udsatte
voksne

21650 § 15.75.74.

Overgangsordning

21650 § 15.75.74.

Overgangsordning

21650 § 15.75.75.

Udviklingsinitiativer

21650 § 15.75.75.

Udviklingsinitiativer

21650 § 15.26.17.

Tilskud til frivillige organisationers uddeling af
julehjælp

21650 § 15.26.13.

Forstærket indsats over for kriminelle og
kriminalitetstruede unge

21650 § 15.13.26.

Helhed og sammenhæng på handicapområdet

14

Virksomheds-instruks

Delregnskab
Delregnskab navn
nr.

Bogførin
gskreds

Hovedkont
o nr.

Hovedkonto Navn

247 Forældrekompetencer

21650 § 15.26.01.

Forebyggende indsats for udsatte børn og unge

248 Forebyggende indsatser i dagtilbud

21650 § 15.26.01.

Forebyggende indsats for udsatte børn og unge

254 Levevilkårsundersøgelse

21650 § 15.13.22.

Mere viden om mennesker med handicap

255 Ny forskning om ADHD

21650 § 15.13.22.

Mere viden om mennesker med handicap

256 Socialhistorisk projekt

21650 § 15.13.22.

Mere viden om mennesker med handicap

21650 § 15.13.22.

Mere viden om mennesker med handicap

21650 § 15.13.23.

Rammebeløb til handicappede mv.

259 Handlekraftig indsats

21650 § 15.26.50.

Handlekraftig indsats

260 Udvikling og etablering af børnehuse

21650 § 15.14.15.

Udvikling og etablering af børnehuse

261 Forebyggelsesstrategi og inklusion

21650 § 15.26.52.

Forebyggelsesstrategi og inklusion

262 Sociale teknologier for mennesker

21650 § 15.64.12.

Viden om etniske minoriteter og
257
handicap
Formidling og evaluering vedrørende
258
ledsagelse

263

Bevidstgørende kampagner om
rettigheder

21650 § 15.64.13.

Sociale teknologier for mennesker med
funktionsnedsættelser
Deltagelse og medbestemmelse for mennesker
med handicap
Styrket indsats over for personer udsat for
seksuelle overgreb

264 Centre for seksuelt misbrugte

21650 § 15.74.01.

265 Isolerede sindslidende i egen bolig

21650 § 15.75.58.

Styrkelse af socialpsykiatrien

266 Socialt udsatte kvinder i prostitution

21650 § 15.75.12.

Støtte til borgere på vej ud af prostitution

21650 § 15.75.21.

Hjemløsestrategi

21650 § 15.75.26.

Pulje til socialt udsatte grupper

21650 § 15.75.26.

Pulje til socialt udsatte grupper

270 Styrkelse af samfundsdeltagelsen

21650 § 15.64.13.

Deltagelse og medbestemmelse for mennesker
med handicap

271 Forsøg og udviklingsaktiviteter mv.

21650 § 15.13.11.

Omstillingsinitiativer mv.

273 Reserve vedrørende dagtilbudsloven
Udbredelse af kommunernes
274
anvendelse af fritidsaktiviteter

21650 § 15.25.07.

Reserve vedrørende dagtilbudsloven

21650 § 15.26.01.

Forebyggende indsats for udsatte børn og unge

275 Dokumentation og forskning

21650 § 15.26.01.

Forebyggende indsats for udsatte børn og unge

276 Partnerskabskommuner

21650 § 15.26.01.

Forebyggende indsats for udsatte børn og unge

Udvikling og understøttelse af
277
forebyggelsesprogram

21650 § 15.26.01.

Forebyggende indsats for udsatte børn og unge

278 Særtilskud til Københavns Kommune

21650 § 15.75.08.

Særtilskud til Københavns Kommune

279 Indsats over for stofsmisbrugere

21650 § 15.75.08.

Særtilskud til Københavns Kommune

21650

Pulje til socialt udsatte grupper

Tilskud til etablering af
nødovernatning
Digitaliseringsinitiativ for socialt
268
udsatte
Forsøg med interventionscenter for
269
voldsramte
267

280

Evaluering af

kvindekrisecentertilbuddene
Psykologtilbud kvinder på
281
kvindekrisecenter
stofmisbrugere med kaotisk
282
blandingsmisbrug
Undersøgelse af indsats på
283
mandekrisecentre
288 Én indgang for alle børn

§ 15.75.26.

21650 § 15.75.26.

Pulje til socialt udsatte grupper

21650 § 15.75.26.

Pulje til socialt udsatte grupper

21650 § 15.75.26.

Pulje til socialt udsatte grupper

21650 § 15.75.45.

Én indgang for alle børn
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Virksomheds-instruks

Delregnskab
Delregnskab navn
nr.
Satspuljeaftale 2012, driftsstøtte
udløb 2011
Satspuljeaftalen 2012, driftsstøtte
290
udløb 12
289

Bogførin
gskreds

Hovedkont
o nr.

21650 § 15.75.73.
21650 § 15.75.73.

291 Børn, Unge og Sorg

21650 § 15.26.73.

Foreningen Børn og Unge i Voldsramte
292
familier

21650 § 15.26.73.

293 Landsforeningen af Væresteder

21650 § 15.75.73.

Satspuljeaftalen 12, overgangsstøtte
udløb 11
Satspuljeaftalen 12, overgangsstøtte
295
udløb 12
294

Hovedkonto Navn
Driftsstøtte til organisationer mv. vedr. udsatte
voksne
Driftsstøtte til organisationer mv. vedr. udsatte
voksne
Driftsstøtte til organisationer mv. vedr. udsatte
børn og unge
Driftsstøtte til organisationer mv. vedr. udsatte
børn og unge
Driftsstøtte til organisationer mv. vedr. udsatte
voksne

21650 § 15.75.74.

Overgangsordning

21650 § 15.75.74.

Overgangsordning

296 Udvklingsstøtte til projekter

21650 § 15.75.75.

Udviklingsinitiativer

308 Pædagogiske læreplaner

21650 § 15.25.02.

Mere pædagogisk personale i dagtilbud

309 Etablering af en frivillig gældsrådgiver

21650 § 15.71.05.

Frivilligt arbejde inden for det sociale felt

310 Frivilligt Forum

21650 § 15.13.28.

Frivilligt arbejde inden for det sociale felt

21650 § 15.26.54.

Reservation til anbringelsesreformen

314 Styrket indsats på botilbud mv.

21650 § 15.64.08.

Styrket indsats på botilbud mv.

315 Egtmont Højskolen

21650 § 15.64.73.

316

21650 § 15.64.73.

313

318
322

Styrkelse af kvaliteten i
anbringelsesreform

Synscenter Refsnæs
Danmarks Bløderforening
Psykologbehandling til seksuelt

21650 § 15.64.50.

Driftsstøtte til organisationer mv. vedr. borgere
med handicap
Driftsstøtte til organisationer mv. vedr. borgere
med handicap
Tilskud til organisationer, foreninger og
institutioner på handicapområdet

21650 § 15.26.05.

Psykologbehandling til seksuelt misbrugte

323 Akutte tilbud til sindslidende

21650 § 15.74.11.

Akutte tilbud til sindslidende

324 Opkvalificering af den tidlige indsats

21650 § 15.26.10.

Lige muligheder

325 Kollegier for unge mødre

21650 § 15.75.11.

Lige muligheder

326 24-timers kontaktgaranti

21650 § 15.75.11.

Lige muligheder

21650

Lige muligheder

327

misbrugte

Forsøg med efterværn for tidligere
anbragte

§ 15.75.11.

328 Misbrugsbehandling for udsatte unge

21650 § 15.26.10.

Lige muligheder

329 Informationscenter om misbrug

21650 § 15.75.11.

Lige muligheder

331 Bedste ven til sårbare børn og unge

21650 § 15.75.11.

Lige muligheder

332 Netværk og samtalegrupper

21650 § 15.75.11.

Lige muligheder

333 Indsats for at fjerne hjemløshed

21650 § 15.75.21.

Hjemløsestrategi

Rygeadgang og røgfrit miljø på
334 væresteder

21650

Rygeadgang og røgfrit miljø på væresteder

335 Aktivitetstilbud på væresteder mv.

21650 § 15.75.23.

Aktivitetstilbud på væresteder mv.

338 Forsøg med indberetning

21650 § 15.75.41.

Initiativer vedrørende kvalitetsreformen

341 Pulje vedrørende sikrede pladser

21650 § 15.75.42.

Pulje vedrørende sikrede pladser

344 SIND

21650 § 15.75.50.

Tilskud til organisationer og foreninger mv. på
børneområdet

§ 15.75.22.
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Virksomheds-instruks

Delregnskab
Delregnskab navn
nr.
345 Børns vilkår
346
348
349
350
352

Landsforeningen til støtte ved
Spædbarnsdød
Familieplejen Danmark
Hjemløsehuset
Dansk Arbejder Idrætsforbund
Shaloms behandlingshjem

354 Sats 2013 - driftsstøtte til udløb i 2013
Pulje til forløbsprogram for
mennesker med psykiske lidelser
Pulje til forsøg med ansættelse af
356 medarbejdere, frivillige og mentorer
med brugerbaggrund
355

357 Pulje til plan for pårørendeinddragelse

Bogførin
gskreds

Hovedkont
o nr.

21650 § 15.75.50.
21650 § 15.26.73.
21650
21650
21650
21650

§ 15.75.50.
§ 15.75.70.
§ 15.75.70.
§ 15.75.70.

21650 § 15.75.73.

Sociale tilbud til personer med sindslidelser

21650 § 15.75.57.

Sociale tilbud til personer med sindslidelser

21650 § 15.75.57.

Sociale tilbud til personer med sindslidelser

21650 § 15.75.73.

359 Foreningen Danske Døvblinde

21650 § 15.64.73.

360 Fonden FBU Forældrestøtte

21650 § 15.26.73.

365 Mødrehjælpen

21650 § 15.75.73.

Satspuljeaftalen for 2014,
366 overgangsstøtte til projekter, hvis
bevilling udløber i 2014
Faglig tilrettelæggelse, evaluering mv.
367 af initiativet Konflikthåndtering som
forebyggelse
Afprøvning af metoderne
368
Makkerlæsning og Klub Penalhus

Tilskud til organisationer og foreninger mv. på
børneområdet
Driftsstøtte til organisationer mv. vedr. udsatte
børn og unge
Tilskud til organisationer og foreninger mv. på
børneområdet
Tilskud til organisationer og foreninger mv. på
området for socialt udsatte
Tilskud til organisationer og foreninger mv. på
området for socialt udsatte
Tilskud til organisationer og foreninger mv. på
området for socialt udsatte
Driftsstøtte til organisationer mv. vedr. udsatte
voksne

21650 § 15.75.57.

LOKK, Landsorganisationen af
kvindekrisecentre i Danmark

358

Hovedkonto Navn

Driftsstøtte til organisationer mv. vedr. udsatte
voksne
Driftsstøtte til organisationer mv. vedr. borgere
med handicap
Driftsstøtte til organisationer mv. vedr. udsatte
børn og unge
Driftsstøtte til organisationer mv. vedr. udsatte
voksne

21650 § 15.75.74.

Overgangsordning

21650 § 15.12.06.

Parrådgivning

21650 § 15.26.48.

Indsats for og forebyggelse af børn og unges
sociale problemer
Driftsstøtte til organisationer mv. vedr. udsatte
voksne

370 Tilskud til Livslinien

21650 § 15.75.73.

371 Center for frivilligt socialt arbejde

21650 § 15.71.53.

Center for frivilligt socialt arbejde

Udmøntning af delinitiativer i National
372
civil

21650 § 15.13.04.

Center for frivilligt socialt arbejde

373 Center for selvmordsforskning

21650 § 15.75.64.

Center for selvmordsforskning

Den Uvildige Konsulentordning på
374
Handicapområdet

21650 § 15.64.05.

Den Uvildige Konsulentordning på
Handicapområdet

375 Døvefilm

21650 § 15.64.11.

Døvefilm

376 Møltrup Optagelseshjem

21650 § 15.72.03.

Møltrup Optagelseshjem

21650 § 15.72.03.

Møltrup Optagelseshjem

21650 § 15.13.26.

Helhed og sammenhæng på handicapområdet

379 Frivillig faglighed

21650 § 15.64.54.

Helhed og sammenhæng på handicapområdet

Mestringskurser til mennesker med
380
udviklingshæmning

21650 § 15.64.54.

Helhed og sammenhæng på handicapområdet

381 Task Force på handicapområdet

21650 § 15.64.54.

Helhed og sammenhæng på handicapområdet

Efterværn/efterforsorg for tidligere
beboere på Møltrup Optagelseshjem
Flyt holdninger og gør op med
378
fordomme
377
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Virksomheds-instruks

Delregnskab
Delregnskab navn
nr.
382
383
384
385
386

399

401
402
403
404
407
408

Mestringsstøtte til familier med
handicappede børn
Pilotprojekt om indsatser i botilbud
for udviklingshæmmede
Forebyggende indsats for udsatte
børn og unge
Sociale akuttilbud til mennesker med
en psykisk lidelse i egen bolig
Dokumenterede metoder i
bostøtteindsatsen for mennesker med
en psykisk lidelse
Forebyggelse af magtanvendelse på
botilbud for mennesker med en
psykisk lidelse
Oplysningskampagner og
opkvalificering af arbejdet vedr.
udsatte børn og unge
Styrkelse af indsatsen over for
krænkende børn mv.
Kommunernes sagsbehandling og
ledelse vedr. udsatte børn og unge
Midler til Børns Vilkår ved
erstatningssager
Strategi for herboende udsatte
grønlændere
Satspuljeaftalen for 2013, driftsstøtte
til bevillinger der udløber i 2012

Bogførin
gskreds

Hovedkont
o nr.

21650 § 15.64.54.

Helhed og sammenhæng på handicapområdet

21650 § 15.64.54.

Helhed og sammenhæng på handicapområdet

21650 § 15.26.01.

Forebyggende indsats for udsatte børn og unge

21650 § 15.75.57.

Sociale tilbud til personer med sindslidelser

21650 § 15.75.57.

Sociale tilbud til personer med sindslidelser

21650 § 15.75.57.

Sociale tilbud til personer med sindslidelser

21650 § 15.26.57.

Samlet indsats til beskyttelse af børn mod
overgreb mv.

21650 § 15.26.57.
21650 § 15.26.57.
21650 § 15.25.11.
21650 § 15.75.35.
21650 § 15.75.73.

409 Det Grønlandske Hus i Ålborg

21650 § 15.75.73.

410 Foreningen Grønlandske Børn

21650 § 15.26.73.

411 Fonden for Socialt Ansvar

21650 § 15.71.73.

412
413
414

415

416

418

Landsforeningen mod
Spiseforstyrrelser
PS Landsforening Pårørende til
spiseforstyrred
Satspuljeaftalen for 2013,
overgangsstøtte til bevillinger der
udløber i 2012
Satspuljeaftalen for 2013,
overgangsstøtte til bevillinger der
udløber 2013
Udviklingsstøtte til projekter, som
forebygger eller reducerer social
udsathed eller medvirker til en
forbedret integration.
Styrkelse af værestedernes rolle i den
sociale indsats

21650 § 15.75.73.
21650 § 15.75.73.

Samlet indsats til beskyttelse af børn mod
overgreb mv.
Samlet indsats til beskyttelse af børn mod
overgreb mv.
Samlet indsats til beskyttelse af børn mod
overgreb mv.
Initiativer for socialt udsatte grønlændere i
Danmark
Driftsstøtte til organisationer mv. vedr. udsatte
voksne
Driftsstøtte til organisationer mv. vedr. udsatte
voksne
Driftsstøtte til organisationer mv. vedr. udsatte
børn og unge
Driftsstøtte til organisationer mv. vedr.
civilsamfund
Driftsstøtte til organisationer mv. vedr. udsatte
voksne
Driftsstøtte til organisationer mv. vedr. udsatte
voksne

21650 § 15.75.74.

Overgangsordning

21650 § 15.75.74.

Overgangsordning

21650 § 15.75.75.

Udviklingsinitiativer

21650 § 15.75.23.

Aktivitetstilbud på væresteder mv.

419 Aftale om god opførsel

21650 § 15.26.12.

420 Implementering af netværkssamråd

21650 § 15.26.12.

En styrket sammenhængende og
helhedsorienteret indsats til unge med
421
særligt fokus på forebyggelse og tidlig
indsats
Forankring og udbredelse af
422
Hjemløsestrategien

Hovedkonto Navn

Ny indsats mod asocial adfærd - Ansvar og
Konsekvens
Ny indsats mod asocial adfærd - Ansvar og
Konsekvens

21650 § 15.75.21.

Hjemløsestrategi

21650 § 15.75.21.

Hjemløsestrategi
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Virksomheds-instruks

Delregnskab
Delregnskab navn
nr.
National medfinansiering af EU-fond
423 om hjælp til de socialt dårligst stillede,
herunder hjemløse
Midlertidig driftsbevilling til Hanne
424
Mariehjemmet
Døgnværestedet for udsatte
425
grønlændere

Bogførin
gskreds

Hovedkont
o nr.

Hovedkonto Navn

21650 § 15.75.21.

Hjemløsestrategi

21650 § 15.75.26.

Pulje til socialt udsatte grupper

21650 § 15.72.04.

Døgnværested for udsatte grønlændere

426 Det Grønlandske Hus i Aalborg

21650 § 15.75.68.

De Grønlandske Huse

427 Det Grønlandske Hus i Aarhus

21650 § 15.75.68.

De Grønlandske Huse

428 Det Grønlandske Hus i Odense

21650 § 15.75.68.

De Grønlandske Huse

429 Det Grønlandske Hus i København

21650 § 15.75.68.

De Grønlandske Huse

430 Sats 2014, drift udløb 2013

21650 § 15.75.73.

Driftsstøtte til organisationer mv. vedr. udsatte
voksne

21650 § 15.75.74.

Overgangsordning

21650 § 15.75.75.

Udviklingsinitiativer

21650 § 15.75.75.

Udviklingsinitiativer

21650 § 15.64.52.

Rammebeløb til handicappede mv.

439 Inklusion og deltagelse, pulje

21650 § 15.13.28.

Frivilligt arbejde inden for det sociale felt

Nye veje til aktiviteter og ledsagelse
440
for personer med handicap

21650 § 15.64.52.

Rammebeløb til handicappede mv.

441 Undersøgelse af frivilligcentre

21650 § 15.13.28.

Frivilligt arbejde inden for det sociale felt

21650 § 15.75.03.

Styrket indsats over for voldsramte

21650 § 15.75.03.

Styrket indsats over for voldsramte

21650 § 15.75.03.

Styrket indsats over for voldsramte

21650 § 15.75.03.

Styrket indsats over for voldsramte

21650 § 15.75.14.

Styrket indsats til forebyggelse af vold på botilbud

21650 § 15.75.14.

Styrket indsats til forebyggelse af vold på botilbud

450 Ledernetværk på plejefamilieområdet

21650 § 15.26.11.

Styrkelse af plejefamilieområdet

451 Udbredelse af model for vederlag

21650 § 15.26.11.

Styrkelse af plejefamilieområdet

452 Forløbsbeskrivelser

21650 § 15.26.11.

Styrkelse af plejefamilieområdet

21650 § 15.75.21.

Hjemløsestrategi

21650 § 15.75.21.

Hjemløsestrategi

21650 § 15.75.44.

Bedre overgang til voksenlivet - en styrkelse af
efterværnsindsatsen

21650 § 15.12.07.

Nyt adoptionssystem

Satspuljeaftalen for 2014,
431 overgangsstøtte til projekter, hvis
bevilling udløber i 2013
Udviklingsstøtte til projekter for
mennesker med handicap, særligt
432
socialt udsatte samt til
integrationsprojekter
Udviklingsstøtte til fremme af
434 mentorer til unge, som er på vej ud i
kriminalitet
Evaluering af initiativ om bedre hjælp
438
til unge og voksne med ADHD

444
445
446
447
448
449

Ansøgningspulje til afprøvning af CTI
for kvinder på krisecenter
Evaluering af afprøvning af CTI for
kvinder på krisecenter
Ansøgningspulje til afprøvning af
ambulant rådgivning og sociale
indsatser
Evaluering af afprøvning af ambulant
rådgivning og sociale indsatser
Ansøgningspulje til styrket indsats til
forebyggelse af vold på botilbud
Evaluering af styrket indsats til
forebyggelse af vold på botilbud

Ansøgningspulje til midlertidige
453
overgangsboliger til unge hjemløse
Evaluering af midlertidige
454
overgangsboliger til unge hjemløse
Pulje til efterværn og
460 netværksgrupper for nuværende og
tidligere anbragte unge
461 Driftsstøtte
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Virksomheds-instruks

Delregnskab
Delregnskab navn
nr.

Bogførin
gskreds

Hovedkont
o nr.

Hovedkonto Navn

462 Støtte til sammenlægning

21650 § 15.75.48.

Nyt adoptionssystem

464 GAM3

21650 § 15.75.74.

Overgangsordning

465 Mødrehjælpen

21650 § 15.75.74.

Overgangsordning

466 Sjældne Diagnoser

21650 § 15.75.74.

Overgangsordning

21650 § 15.75.75.

Udviklingsinitiativer

21650 § 15.75.75.

Udviklingsinitiativer

21650 § 15.64.52.

Rammebeløb til handicappede mv.

21650 § 15.64.52.

Rammebeløb til handicappede mv.

21650 § 15.73.01.

Tilskud til hel eller delvis dækning af rejseudgifter
til, fra og i Grønland

21650 § 15.75.68.

De Grønlandske Huse

21650 § 15.64.52.

Rammebeløb til handicappede mv.

21650 § 15.11.35.

Udvikling af samfundsøkonomiske modeller

21650 § 15.26.02.

Mod en tidligere, forebyggende og mere effektiv
indsats

21650 § 15.26.02.

Mod en tidligere, forebyggende og mere effektiv
indsats

21650 § 15.75.56.

Naturen som social og rehabiliterende indsats

21650 § 15.26.06.

Rådgivningstilbud til psykisk sårbare unge

21650 § 15.75.21.

Hjemløsestrategi

Inklusionsprojekter for børn med
handicap
Rådgivnings- og samværstilbud til
468
mænd i krise
Ansøgningspulje om bedre hjælp til
474
unge og voksne med ADHD
Familierelaterede indsatser til børn og
475
unge med udadreagerende adfærd
467

501 Tilskud til rejseudgifter vedr. Grønland
502
503
504
506
507
508
509
510
511

De Grønlandske Huses indsats for
nytilkomne grønlændere
Ansøgningspulje vedr. resocialisering
af indsatte med
opmærksomhedsforstyrrelser
Udvikling af samfundsøkonomiske
modeller
Ansøgningspulje til styrket
dokumentation af lovende social
praksis
Evaluering og dokumentation af
lovende social praksis
Ansøgningspulje om naturen som
social og rehabiliterende indsats
Rådgivningstilbud til psykisk sårbare
unge
Evaluering af udbredelse af Housing
First på hjemløseområdet
Ansøgninspulje, implementering af
modeller til unge med misbrug

21650 § 15.26.16.

Udbredelse af behandlingsmodeller til unge med
misbrug
Udbredelse af behandlingsmodeller til unge med
misbrug
Udbredelse af behandlingsmodeller til unge med
misbrug
Udbredelse af behandlingsmodeller til unge med
misbrug

512 Køb af undervisere

21650 § 15.26.16.

513 Kompetenceudvikling

21650 § 15.26.16.

514 Evaluering af delelement 1 og 2

21650 § 15.26.16.

516 Undersøgelse af stofmisbrugsområdet

21650 § 15.75.26.

Pulje til socialt udsatte grupper

21650 § 15.26.22.

Opfølgende samtaler til tidligere anbragte unge

21650 § 15.26.03.

Behandling af børn og unge

21650 § 15.26.03.

Behandling af børn og unge

21650 § 15.26.78.

Børns Vilkår

21650 § 15.26.78.

Børns Vilkår

527 BørneTelefonen

21650 § 15.26.78.

Børns Vilkår

Specialiserede undervisningsdage for
528
sagsbehandlere i kommuner

21650 § 15.26.78.

Børns Vilkår

529 Børnesagens Fællesråd

21650 § 15.26.73.

Driftsstøtte til organisationer mv. vedr. udsatte
børn og unge

517
523
524
525
526

Ansøgningspuljer til opfølgende
samtaler til tidligere anbragte unge
Ansøgningspulje om behandligstilbud
til børn og unge
Evaluering af behandlingstilbud til
børn og unge
Støtte til børn og unge ved
erstatningssager mv.
Bisidning i Familieretshuset ved
skilsmissesager
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Virksomheds-instruks

Delregnskab
Delregnskab navn
nr.

Bogførin
gskreds

Hovedkont
o nr.

530 Centre for seksuelt misbrugte

21650 § 15.75.63.

531 Center for Seksuelt Misbrugte Øst

21650 § 15.75.63.

532 Center for Seksuelt Misbrugte Syd

21650 § 15.75.63.

Center for Seksuelt Misbrugte Midt533
Nord
Ansøgningspulje til etablering af nye
535
frivilligcentre

21650 § 15.75.63.

Hovedkonto Navn
Styrket indsats over for personer udsat for
seksuelle overgreb
Styrket indsats over for personer udsat for
seksuelle overgreb
Styrket indsats over for personer udsat for
seksuelle overgreb
Styrket indsats over for personer udsat for
seksuelle overgreb

21650 § 15.71.03.

Etablering og grundfinansiering af frivilligcentre

536 Konsulentbistand til frivilligcentre

21650 § 15.71.04.

Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark

Lovforslag om kriminalpræventive
sociale indsatser

21650 § 15.64.52.

Rammebeløb til handicappede mv.

540 Kolonioph. handicap. børn+forældre

21650 § 15.64.07.

Handicappulje. Koloniophold mv. for handicappede
børn, unge og deres forældre

545 Undervisning af døvblinde

21650 § 15.64.10.

Undervisning af døvblinde

Opfølgning på revision af
546
magtanvendelsesreglerne

21650 § 15.64.45.

Initiativer til forebyggelse af magtanvendelse

549 Handlingsplan på senfølgeområdet

21650 § 15.75.24.

538

Puljer til afprøvning af metoderne
Makkerlæsning og Klub Penalhus
Evaluering af Partnerskaber med fokus
552 på udsatte gruppers inklusion og
deltagelse
Ansøgningspulje om deltagelse i peer553 to-peer fællesskaber for udsatte
borgere
551

21650 § 15.26.48.

Styrket indsats til personer med senfølger efter
seksuelle overgreb i barndommen og ungdommen
Indsats for og forebyggelse af børn og unges
sociale problemer

21650 § 15.71.05.

Frivilligt arbejde inden for det sociale felt

21650 § 15.71.05.

Frivilligt arbejde inden for det sociale felt

554 Pulje til plan for pårørendeinddragelse

21650 § 15.75.57.

Sociale tilbud til personer med sindslidelser

Ramme vedr. udgiftsdækning af
555
netværksplejefamilier

21650 § 15.26.11.

Styrkelse af plejefamilieområdet

556 Undersøgelse og erfaringsopsamling

21650 § 15.26.20.

557 Sjældne Diagnoser

21650 § 15.64.73.

Projekter målrettet socialt udsatte
558
grupper og fremme af integration

21650 § 15.75.75.

Udviklingsinitiativer

559 Danmarks Idrætsforbund

21650 § 15.75.74.

Overgangsordning

560 Den Sociale Retshjælp

21650 § 15.75.74.

Overgangsordning

561 Landsforeningen Talentspejderne

21650 § 15.75.74.

Overgangsordning

562 Røde Kors Hovedstaden

21650 § 15.75.74.

Overgangsordning

564 Behandling af børn og unge, pulje

21650 § 15.26.03.

Behandling af børn og unge

21650 § 15.26.03.

Behandling af børn og unge

21650 § 15.26.16.

Udbredelse af behandlingsmodeller til unge med
misbrug

21650 § 15.26.02.

Mod en tidligere, forebyggende og mere effektiv
indsats

569 Udsatte og sårbare børn og unge

21650 § 15.26.04.

Investering i virksomme indsatser for udsatte og
sårbare børn og unge

Styrket samarbejde og koordinering
570 mellem Arbejdstilsynet og
socialtilsynene

21650 § 15.75.62.

Generel indsats til forebyggelse af vold på botilbud

Behandling af børn og unge,
evaluering
Ansøgningspulje vedr. implementering
567 af modeller målrettet unge med
misbrug
Ansøgningspulje til understøttelse af
568 omlægning til en tidlig og
forebyggende indsats
565

Bedre overgang til voksenlivet - en styrkelse af
efterværnsindsatsen
Driftsstøtte til organisationer mv. vedr. borgere
med handicap
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Virksomheds-instruks

Delregnskab
Delregnskab navn
nr.
Indsatsteam til forebyggelse af vold på
botilbud og forsorgshjem
Ambulante behandlingstilbud til
572 personer udsat for vold i nære
relationer
National enhed mod vold i nære
573
relationer
571

574 Tilskud til dialog mod vold
575
576
577
578
579
580
581
582

Stærkere social mobilitet - et
udviklings og investeringsprogram på
voksenområdet
Ansøgningspulje til indsats på
prostitutionsområdet
Borgerstyrede budgetter til socialt
udsatte
Tilskud til Københavns kommune
indsats for hjemløse
Evaluering af afprøvning af
indsatsmodel
Ansøgningspulje til specialiserede
tilbud målrettet udsatte grønlændere
Ansøgningspulje til overgangs- og
peerstøtte til udsatte grønlændere i
Danmark
Evaluering af overgangs- og peerstøtte
til udsatte grønlændere

Bogførin
gskreds

Hovedkont
o nr.

Hovedkonto Navn

21650 § 15.75.62.

Generel indsats til forebyggelse af vold på botilbud

21650 § 15.75.03.

Styrket indsats over for voldsramte

21650 § 15.75.03.

Styrket indsats over for voldsramte

21650 § 15.75.03.

Styrket indsats over for voldsramte

21650 § 15.75.06.

Stærkere social mobilitet – et udviklings- og
investeringsprogram på voksenområdet

21650 § 15.75.12.

Støtte til borgere på vej ud af prostitution

21650 § 15.75.13.

Borgerstyrede budgetter til socialt udsatte

21650 § 15.75.26.

Pulje til socialt udsatte grupper

21650 § 15.75.29.

Social støtte i overgang til og fastholdelse af job

21650 § 15.75.35.

Initiativer for socialt udsatte grønlændere i
Danmark

21650 § 15.75.35.

Initiativer for socialt udsatte grønlændere i
Danmark

21650 § 15.75.35.

Initiativer for socialt udsatte grønlændere i
Danmark
Driftsstøtte til organisationer mv. vedr.
civilsamfund
Driftsstøtte til organisationer mv. vedr. udsatte
voksne
Driftsstøtte til organisationer mv. vedr. udsatte
voksne
Driftsstøtte til organisationer mv. vedr. udsatte
voksne
Driftsstøtte til organisationer mv. vedr. udsatte
børn og unge

583 RådgivningsDanmark

21650 § 15.71.73.

584 Cafe Exit

21650 § 15.75.73.

585 Gadejuristen

21650 § 15.75.73.

Kvisten - Center for personer udsat for
586
seksuelle overgreb

21650 § 15.75.73.

587 FBU ForældreLANDSforeningen

21650 § 15.26.73.

588 Red Barnet

21650 § 15.75.74.

Overgangsordning

589 Symfonien

21650 § 15.75.74.

Overgangsordning

21650 § 15.75.75.

Udviklingsinitiativer

590
592
593
594

Udviklingsstøtte til projekter målrettet
socialt udsatte grupper
Flere pædagoger til daginstitutioner
med mange børn i udsatte positioner
Forsøg med målrettede sociale
indsatser i dagtilbud
Fagligt og ledelsesmæssigt
kompetenceløft i dagtilbud

21650 § 15.25.21.
21650 § 15.25.21.
21650 § 15.25.22.

Målrettede indsatser over for børn i udsatte
positioner
Målrettede indsatser over for børn i udsatte
positioner
Fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft i
dagtilbud

595 Førstehjælp

21650 § 15.25.23.

Førstehjælp

596 Viden til praksis

21650 § 15.25.24.

Viden til praksis

21650 § 15.75.01.

Tilskud til Den Centrale Rådgivningsenhed i
Grønland

21650 § 15.64.63.

Udlodning af spillehalsmidler gennem Danske
Handicaporganisationer

599 Udlodning gennem ISOBRO

21650 § 15.71.63.

Udlodning af spillehalsmidler gennem ISOBRO

650 Særlige problemer socialt udsatte

21650 § 15.75.01.

Tilskud til Den Centrale Rådgivningsenhed i
Grønland

597

Tilskud til Den Centrale

Rådgivningsenhed i Grønland
Udlodning gennem Danske
598
Handicaporganisationer
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Virksomheds-instruks

Delregnskab
Delregnskab navn
nr.
704 Evaluering af det sociale område

Bogførin
gskreds

Hovedkont
o nr.

Hovedkonto Navn

21650 § 15.13.42.

Evaluering af det sociale område

21650 § 15.75.46.

Handlingsplan til bekæmpelse af hjemløshed

21650 § 15.75.46.

Handlingsplan til bekæmpelse af hjemløshed

21650 § 15.75.46.

Handlingsplan til bekæmpelse af hjemløshed

21650 § 15.75.46.

Handlingsplan til bekæmpelse af hjemløshed

21650 § 15.75.46.

Handlingsplan til bekæmpelse af hjemløshed

21650 § 15.75.46.

Handlingsplan til bekæmpelse af hjemløshed

21650 § 15.75.46.

Handlingsplan til bekæmpelse af hjemløshed

21650 § 15.75.46.

Handlingsplan til bekæmpelse af hjemløshed

21650 § 15.75.46.

Handlingsplan til bekæmpelse af hjemløshed

21650 § 15.75.46.

Handlingsplan til bekæmpelse af hjemløshed

716 Brugernes Akademi

21650 § 15.75.73.

Driftsstøtte til organisationer mv. vedr. udsatte
voksne

717 Udvikling af godkendelseskoncept

21650 § 15.26.11.

Styrkelse af plejefamilieområdet

718 Opstartsforløb til plejefamilier

21650 § 15.26.11.

Styrkelse af plejefamilieområdet

21650 § 15.26.11.

Styrkelse af plejefamilieområdet

21650 § 15.26.11.

Styrkelse af plejefamilieområdet

21650 § 15.26.11.

Styrkelse af plejefamilieområdet

21650 § 15.71.53.

Center for frivilligt socialt arbejde

21650 § 15.71.04.

Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark

21650 § 15.71.06.

Strategi for et stærkere civilsamfund

21650 § 15.71.06.

Strategi for et stærkere civilsamfund

21650 § 15.71.06.

Strategi for et stærkere civilsamfund

21650 § 15.71.06.

Strategi for et stærkere civilsamfund

728 Frivillig Fredag

21650 § 15.71.04.

Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark

729 Inklusion i frivillige organisationer

21650 § 15.71.06.

Strategi for et stærkere civilsamfund

21650 § 15.71.06.

Strategi for et stærkere civilsamfund

21650 § 15.64.55.

Nye indsatser for børn og unge med handicap

21650 § 15.64.02.

Handlingsplan til styrkelse af kvaliteten i
sagsbehandlingen på handicapområdet

21650 § 15.64.02.

Handlingsplan til styrkelse af kvaliteten i
sagsbehandlingen på handicapområdet

705
706
708
709
710
711
712
713
714
715

Social investeringspulje på hjemløseområdet
Understøttelse af
Socialinvesteringspulje på
hjemløseområdet
Socialstyrelsens rådgivningsfunktion
på hjemløseområdet
Nationale retningslinjer for indsatsen
mod hjemløshed
Ansøgningspulje om Housing first for
unge
Udvikling og understøttelse af Housing
first for unge
Ansøgningspulje om økonomi- og
gældsrådgivning
Oprettelse af vidensfunktion for
økonomi- og gældsrådgivning
Social investeringspulje om støtte til
borgere i langvarig hjemløshed
Social investeringspulje om fremskudt
psykiatri

Ansøgningspulje om samarbejder
719 mellem døgninstitutioner og
plejefamilier
Understøttelse af samarbejder mellem
720
døgninstitutioner og plejefamilier
Ansøgningspulje om netværk til
721
plejefamilier og anbragte børn
Kompetenceløft af det frivillige sociale
722
arbejde
723 Frivilligjobdk
724

Ansøgningspulje om at få flere med i
lokale fællesskaber

725 Social børs
Udvikling og implementering af
726
kvalitetsmodel
Evaluering af implementering for
727
frivilligcentrenes arbejde

Mere samarbejde mellem frivillige og
kommuner
Ansøgningspulje om forebyggelse af
731 vold og seksuelle overgreb over for
børn og unge med handicap
Udvidelse og udvikling af Task forcen
732
på handicapområdet
Ansøgningspulje om bistandspulje til
733 borgere, der ikke selv er i stand til at
klage
730
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Virksomheds-instruks

Delregnskab
Delregnskab navn
nr.
Ansøgningspulje om udviklingsstøtte
734 til projekter målrettet sårbare og
udsatte børn og unge
BrugerForeningen for aktive
735
stofbrugere

Bogførin
gskreds

Hovedkont
o nr.

Hovedkonto Navn

21650 § 15.75.75.

Udviklingsinitiativer

21650 § 15.75.73.

Driftsstøtte til organisationer mv. vedr. udsatte
voksne

736 Baglandet Vejle

21650 § 15.26.79.

Baglandet

737 Peer-Netværket Danmark

21650 § 15.75.73.

738 Folkehøjskolernes Forening i Danmark

21650 § 15.71.73.

Kortlægning og evaluering af bedre
739 koordination i indsatserne til børn og
unge med handicap
Monitorering af det frivillige sociale
740
arbejde
Ansøgningspulje om bedre
741 koordination i indsatserne til børn og
unge med handicap
Videreudvikling af den
742 Socialøkonomiske Investeringsmodel
(SØM)

Driftsstøtte til organisationer mv. vedr. udsatte
voksne
Driftsstøtte til organisationer mv. vedr.
civilsamfund

21650 § 15.64.55.

Nye indsatser for børn og unge med handicap

21650 § 15.71.53.

Center for frivilligt socialt arbejde

21650 § 15.64.55.

Nye indsatser for børn og unge med handicap

21650 § 15.11.35.

Udvikling af samfundsøkonomiske modeller

21650 § 15.64.02.

Handlingsplan til styrkelse af kvaliteten i
sagsbehandlingen på handicapområdet

21650 § 15.75.12.

Støtte til borgere på vej ud af prostitution

745 Opdatering af Tilbudsportalen

21650 § 15.26.11.

Styrkelse af plejefamilieområdet

746 Fundamentet

21650 § 15.75.73.

Driftsstøtte til organisationer mv. vedr. udsatte
voksne

747 Krisecenter for mænd i Fredericia

21650 § 15.75.74.

Overgangsordning

750 Midlertidig driftsstøtte

21650 § 15.12.07.

Nyt adoptionssystem

21650 § 15.25.04.

1.000-dages-program – en bedre start på livet

21650 § 15.25.04.

1.000-dages-program – en bedre start på livet

21650 § 15.25.04.

1.000-dages-program – en bedre start på livet

21650 § 15.25.04.

1.000-dages-program – en bedre start på livet

21650 § 15.25.04.

1.000-dages-program – en bedre start på livet

21650 § 15.25.04.

1.000-dages-program – en bedre start på livet

21650 § 15.25.04.

1.000-dages-program – en bedre start på livet

21650 § 15.25.30.

Bedre fordeling i daginstitutioner, ansøgningspulje

21650 § 15.26.14.

Styrkelse af den tidlige, forebyggende indsats i
kommunerne for psykisk sårbare unge

760 Screening og evaluering

21650 § 15.26.14.

Styrkelse af den tidlige, forebyggende indsats i
kommunerne for psykisk sårbare unge

761 Ansøgningspulje til ungekrisecentre

21650 § 15.26.19.

Støtte til ungekrisecentre

743 Retssikkerhedskonference
744

751

752
753
754

755
756
757
758
759

Ansøgningspulje om forebyggelse af
gråzoneprostitution

Ansøgningspulje til flere pædagoger
og pædagogiske assistenter til
institutioner med mange 0-2-årige
sårbare og udsatte børn
Tildelingspulje til kompetenceløft af
pædagoger, pædagogiske assistenter
samt dagplejere
Ansøgningspulje til screening og
tidlige målrettede indsatser
Ansøgningspulje til udvikling af
støtteindsatser varetaget af frivillige
sociale organisationer og foreninger
Ansøgningspulje til udvikling af støtteog vejledningsindsats varetaget af
pædagoger fra dagtilbud
Kvalificering og evaluering af støtteog vejledningsindsatser
Materialer til forældre vedrørende
barnets første 1.000 dage mv.
Bedre fordeling i daginstitutioner,
ansøgningspulje
Ansøgningspulje til udvikling af
forebyggende kommunale tilbud for
psykisk sårbare unge
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Virksomheds-instruks

Delregnskab
Delregnskab navn
nr.
762 Erfaringsopsamling og kortlægning

Bogførin
gskreds

Hovedkont
o nr.

Hovedkonto Navn

21650 § 15.26.19.

Støtte til ungekrisecentre

21650 § 15.26.21.

Virksomme indsatser for udsatte børn og unge og
deres familier

21650 § 15.26.23.

Systematisk fokus på opfølgning i
sagsbehandlingen på børne- og ungeområdet

21650 § 15.26.70.

Red Barnet

768 SletDet

21650 § 15.26.70.

Red Barnet

769 SIND Ungdom

21650 § 15.26.73.

770 Projekt UNIK

21650 § 15.26.73.

Virksomme indsatser for udsatte børn
763
og unge og deres familier
Systematisk fokus på opfølgning i
765 sagsbehandlingen på børne- og
ungeområdet
Oplysningsmateriale om børns
766
rettigheder

Målrettet udbredelse af viden om
handicap og beskæftigelse
Ledsageordning for synshandicappede
772
over 67 år
771

773 Ordbog over dansk tegnsprog
775
776
777
778

Whistleblowerordning i den frivillige
sektor
Evaluering af Whistleblowerordning
og good governance
Ansøgningspulje om ung under eget
tag - støtte til unge hjemløse
Hanne Mariehjemmet - understøttelse
under overgang til takstfinansiering

779 Pulje til støtte til voldtægtsofre
Social investeringpulje til recovery og
780 rehabilitering: Partnerskab om
strategisk omlægning
Understøttelse af social
investeringspulje til recovery og
781
rehabilitering: Partnerskab om
strategisk omlægning
782 Pulje til socialt udsatte grupper
Kompetenceløft af ledere og
785
medarbejdere i socialpsykiatrien
Udbredelse og forankring af viden om
786
virksomme indsatser
787 Kvalitet på botilbud

Driftsstøtte til organisationer mv. vedr. udsatte
børn og unge
Driftsstøtte til organisationer mv. vedr. udsatte
børn og unge

21650 § 15.64.01.

Flere mennesker med handicap i job

21650 § 15.64.04.

Forsøg med ledsageordning for ældre
synshandicappede

21650 § 15.64.70.

Ordbog over dansk tegnsprog

21650 § 15.71.07.

Whistleblowerordning i den frivillige sociale sektor

21650 § 15.71.07.

Whistleblowerordning i den frivillige sociale sektor

21650 § 15.75.21.

Hjemløsestrategi

21650 § 15.75.26.

Pulje til socialt udsatte grupper

21650 § 15.75.36.

Pulje til støtte til voldtægtsofre

21650 § 15.75.55.

Styrkelse af kvaliteten i indsatsen i
socialpsykiatrien

21650 § 15.75.55.

Styrkelse af kvaliteten i indsatsen i
socialpsykiatrien

21650 § 15.75.26.

Pulje til socialt udsatte grupper

21650 § 15.75.55.
21650 § 15.75.55.
21650 § 15.75.55.

Styrkelse af kvaliteten i indsatsen i
socialpsykiatrien
Styrkelse af kvaliteten i indsatsen i
socialpsykiatrien
Styrkelse af kvaliteten i indsatsen i
socialpsykiatrien
Styrkelse af kvaliteten i indsatsen i
socialpsykiatrien

Faglige pejlemærker for den
socialpædagogiske bistand

21650 § 15.75.55.

789 Udvikling af rapportværktøj

21650 § 15.75.65.

Udvikling af rapportværktøj

790 Reden i Aalborg

21650 § 15.75.69.

KFUK's arbejde

791 Dansk Stalking Center

21650 § 15.75.73.

792 Idræt For Sindet

21650 § 15.75.73.

793 OMBOLD

21650 § 15.75.73.

794 Danner

21650 § 15.75.73.

788

795

Bekæmpelse af seksuelle overgreb
mod børn på nettet

21650 § 15.26.70.

Driftsstøtte til organisationer mv. vedr. udsatte
voksne
Driftsstøtte til organisationer mv. vedr. udsatte
voksne
Driftsstøtte til organisationer mv. vedr. udsatte
voksne
Driftsstøtte til organisationer mv. vedr. udsatte
voksne
Red Barnet
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Virksomheds-instruks

Delregnskab
Delregnskab navn
nr.

Bogførin
gskreds

Hovedkont
o nr.

Hovedkonto Navn

799 SPOR

21650 § 15.75.73.

Driftsstøtte til organisationer mv. vedr. udsatte
voksne

801 Social lighed og sundhed

21650 § 15.13.40.

Udvikling af socialt arbejde og brugerinddragelse

803 Psykiatriaftale 2003-2006

21650 § 15.74.10.

Sociale tilbud til personer med sindslidelser

805 Fremrykningspuljen

21650 § 15.75.57.

Sociale tilbud til personer med sindslidelser

806 Sociale tilbud personer sindslidels

21650 § 15.75.57.

Sociale tilbud til personer med sindslidelser

807 Tilskud til uddannelse og evaluering

21650 § 15.75.10.

Rammebeløb til projekter på det børne- og
familiepolitiske område

811 Social indsats over for stofmisbrug

21650 § 15.75.26.

Pulje til socialt udsatte grupper

812 Social indsats ovf. alkoholmisbrug

21650 § 15.75.26.

Pulje til socialt udsatte grupper

823 Genoptræn.- og akutpl. dem. og ældr

21650 § 15.75.31.

Styrket indsats til mænd i krise

824 Strateg. forskn.prg. velfærdsforskn

21650 § 15.26.40.

Strategisk forskningsprogram for velfærdsforskning

826 Etablering af pladser

21650 § 15.75.18.

828 Evaluering

21650 § 15.75.18.

829

Bedre tværfaglig indsats - børn af
udsatte

Forstærket indsats over for kriminelle og
kriminalitetstruede unge
Forstærket indsats over for kriminelle og
kriminalitetstruede unge

21650 § 15.75.19.

Bedre tværfaglig indsats - børn af udsatte

832 Med familien i centrum

21650 § 15.75.32.

Kvindekrisecentre

834 Forældreprogrammer mv.

21650 § 15.75.34.

Forældreprogrammer med videre

835 Opf. Hvidbog om soc.uds. grønl. i D

21650 § 15.75.35.

Udvikling af metoder til tidlig indsats
for udsatte børn og unge
Kvalificering af indsatsen for familier
842
med handicappede børn
840

21650 § 15.26.48.

Initiativer for socialt udsatte grønlændere i
Danmark
Indsats for og forebyggelse af børn og unges
sociale problemer

21650 § 15.64.52.

Rammebeløb til handicappede mv.

843 Udvikling af lokale frivillighedscentre

21650 § 15.71.05.

Frivilligt arbejde inden for det sociale felt

Evaluering af
844
magtanvendelsesreglerne

21650

Initiativer til forebyggelse af magtanvendelse

847

21650

Seksuelle overgreb mod handicappede
Indsats mod selvmord og
853
selvmordsforsøg
Beskæftigelsesmæssig indsats på
859
væresteder

§ 15.13.36.
§ 15.64.18.

21650 § 15.64.48.
21650 § 15.75.28.

Forebyggelse og behandling af seksuelle overgreb
mod handicappede
Evaluering af ordning om tilkøb af
socialpædagogisk ledsagelse
Styrket indsats for implementering af Housing First
på hjemløseområdet

864 Forberedende forældrekurser

21650 § 15.26.18.

Forældreprogrammer med videre

866 Red Barnet

21650 § 15.26.73.

869 Mødrehjælpen

21650 § 15.26.73.

870 Landsforeningen af opholdssteder

21650 § 15.75.50.

871 Landsforeningen Børns Voksenvenner

21650 § 15.26.73.

Europæiske fond for social udvikling
881
under FN

21650 § 15.11.02.

Støtte til foreninger mv.

883 Fribefordring af handicappede

21650 § 15.64.15.

Fribefordring af handicappede mv.

885 Pulje istandsæt væresteder f. udsatte

21650 § 15.75.29.

Social støtte i overgang til og fastholdelse af job

887 Nye og nemmere veje

21650 § 15.13.24.

Udviklingsarbejde på handicapområdet - Nye og
nemmere veje

Driftsstøtte til organisationer mv. vedr. udsatte
børn og unge
Driftsstøtte til organisationer mv. vedr. udsatte
børn og unge
Tilskud til organisationer og foreninger mv. på
børneområdet
Driftsstøtte til organisationer mv. vedr. udsatte
børn og unge
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Virksomheds-instruks

Delregnskab
Delregnskab navn
nr.
888

Anbringelsesreformen Efteruddannelse

Bogførin
gskreds

Hovedkont
o nr.

Hovedkonto Navn

21650 § 15.26.54.

Reservation til anbringelsesreformen

889 Opfølgning på anbringelsesreformen

21650 § 15.16.01.

Reservation til anbringelsesreformen

895 Dansk Blindesamfund

21650 § 15.64.73.

Forsøg med fritidspas til udsatte børn
og unge
Permanent driftstilskud, Pulje til
901
udsatte
Ansøgningspulje om styrket indsats til
902
mænd i krise
Døgnværested for udsatte
908
grønlændere
900

21650 § 15.26.09.

Driftsstøtte til organisationer mv. vedr. borgere
med handicap
Rammebeløb til projekter på det børne- og
familiepolitiske område

21650 § 15.75.26.

Pulje til socialt udsatte grupper

21650 § 15.75.31.

Styrket indsats til mænd i krise

21650 § 15.72.04.

Døgnværested for udsatte grønlændere
Driftsstøtte til organisationer mv. vedr. udsatte
børn og unge
Driftsstøtte til organisationer mv. vedr. udsatte
voksne
Driftsstøtte til organisationer mv. vedr. udsatte
voksne

918 Foreningen Grønlandske Børn

21650 § 15.26.73.

923 Krisecenter for mænd

21650 § 15.75.73.

928 Kirkens korshær

21650 § 15.75.73.

935 Udvikling af efteruddannelse
Kvalitets- og vidensudvikling på
940
handicapområde

21650 § 15.14.12.

Udvikling af efteruddannelse

21650

Rammebeløb til handicappede mv.

941 Center for socialt entreprenørskab

21650 § 15.13.28.

Frivilligt arbejde inden for det sociale felt

944 Videreførsel af Psykiatriaftalen

21650 § 15.74.10.

Sociale tilbud til personer med sindslidelser

945 Psykiatriaftale 2007-2010
Forstærket indsats for voldsramte
949
kvinder og børn på kvindekrisecentre

21650 § 15.74.10.

Sociale tilbud til personer med sindslidelser

21650 § 15.75.26.

Pulje til socialt udsatte grupper

950 Alternativ til Vold

21650 § 15.75.27.

Fremme af kønsligestilling blandt kvinder og mænd

21650 § 15.75.27.

Fremme af kønsligestilling blandt kvinder og mænd

21650 § 15.75.68.

De Grønlandske Huse

958 Baglandet i Aalborg

21650 § 15.26.79.

Baglandet

Landsforeningen mod
964
Spiseforstyrrelser

21650

§ 15.75.73.

Driftsstøtte til organisationer mv. vedr. udsatte
voksne

§ 15.75.71.

Støtte til bruger- og pårørendeorganisationer på
udsatteområdet

Flere behandlingsmuligheder for
voldelige mænd
Overførte amtslige tilskud til De
956
Grønlandske Huse
951

967

Bruger- og pårørendeorganisationer,
udsatte

968 Det Fælles Ansvar II
969
975

Indsats over for gravide
stofmisbrugere
Styrket indsats for børn og voksne

med ADHD
Tilbud om frivilligt arbejde som led i
976
udd.

21650

§ 15.13.23.

21650 § 15.75.72.

Det Fælles Ansvar II

21650

Pulje til socialt udsatte grupper

21650

§ 15.75.26.
§ 15.13.23.

Rammebeløb til handicappede mv.

21650 § 15.71.48.

Tilbud om frivilligt arbejde som led i
ungdomsuddannelser

977 Styrkelse af socialpsykiatrien

21650 § 15.74.12.

Styrkelse af socialpsykiatrien

978 Sundhed til socialt udsatte

21650 § 15.75.59.

Sundhed til socialt udsatte

979 Pulje til sommerferiehjælp

21650 § 15.26.09.

980 Forsøg med MultifunC

21650 § 15.26.13.

981

Øget anvendelse af
forældreprogrammer

21650 § 15.26.18.

Rammebeløb til projekter på det børne- og
familiepolitiske område
Forstærket indsats over for kriminelle og
kriminalitetstruede unge
Forældreprogrammer med videre

27

Virksomheds-instruks

Delregnskab
Delregnskab navn
nr.
982

Indberetning af fejl og utilsigtede
hændelser

Bogførin
gskreds

Hovedkont
o nr.

21650 § 15.75.41.

Hovedkonto Navn
Initiativer vedrørende kvalitetsreformen
Udviklingsarbejde vedrørende mål og
dokumentation
Driftsstøtte til organisationer mv. vedr. udsatte
børn og unge

984 Udviklingsarbejde vedrørende mål

21650 § 15.75.51.

985 Ventilen Danmark

21650 § 15.26.73.

986 Baglandet i Århus

21650 § 15.26.79.

Baglandet

987 Baglandet i København

21650 § 15.26.79.

Baglandet

988 Linien - når sindet gør ondt, LINIE09

21650 § 15.75.73.

989

Landsf. af nuv. og tidl. psyk. brugere,
LAP09

21650 § 15.75.73.

Driftsstøtte til organisationer mv. vedr. udsatte
voksne
Driftsstøtte til organisationer mv. vedr. udsatte
voksne

992 Afhjælpe sociale vanskeligheder

21650 § 15.75.75.

Udviklingsinitiativer

Afhjælpe eller forebygge
994
vanskeligheder

21650 § 15.75.75.

Udviklingsinitiativer

998 Den Fælles Tolkeløsning

21650 § 15.64.53.

Den Fælles Tolkeløsning

Socialstyrelsen varetager følgende delregnskabsnumre for Finansministeriets administration af
Tips puljer (§ 07.18.19):
Delregnskab
Delregnskab navn
nr.

Bogførin
gskreds

Hovedkont
o nr.

Hovedkonto Navn

11 Socialministeriets fond

05901 § 07.18.19.

Social- og Indenrigsministeriet

12 Handicaporganisationer og foreninger

05901 § 07.18.19.

Social- og Indenrigsministeriet

13 Ældreorganisationer

05901 § 07.18.19.

Social- og Indenrigsministeriet

05901 § 07.18.19.

Social- og Indenrigsministeriet

05901 § 07.18.19.

Social- og Indenrigsministeriet

14

Landsdækkende frivillige
organisationer

15 Særlige sociale formål
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