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Den nye satspuljemodel – der blandt andet er tiltænkt de udsatte i samfundet - møder skarp kritik 
fra flere kanter. I begyndelsen af 90’erne besluttede man at lade overførselsindkomsterne stige en 
smule mindre end det var tilfældet med den øvrige prisudvikling i samfundet. Differencen placerede 
man i en særlig pulje øremærket til sociale formål – den såkaldte satspulje. Puljen bliver stadigt 
større – og beløber sig i 2009 til 846 millioner kroner.  
 
I denne uges udgave af Mandag Morgen beskrives det hvordan satspuljen igennem de seneste år har 
været genstand for debat og kritik. Kritikerne har fremført, at de mange midler i stadig højere grad 
er blevet delt ud efter politisk uklare og svært gennemskuelige principper. Og det fremføres, at 
puljen i stigende grad er blevet anvendt til at finansiere den daglige drift hos humanitære og andre 
frivillige organisationer. 
 
Den nye model har som mål at sikre, at det er de fagligt bedste og mest interessante projekter, der 
realiseres. Og der har været en grundlæggende enighed om, at målet med den nye model er at få 
tilføjet en fagligt funderet systematik til uddelingen af de forholdsvis mange skattekroner. 
 
Men nu advarer flere foreninger og organisationer om at vedtagelsen af den nye model kan komme 
til at få en række uheldige konsekvenser for mange af de frivillige organisationer i Danmark, der i 
dag bruger kræfter og ressourcer på at hjælpe udsatte grupper, som kommunerne ikke magter at 
hjælpe – selvom der egentlig er tale om et kommunalt ansvar. Disse organisationer risikerer, hvis de 
fremover ikke kan få driftsstøtte, at måtte lukke. 
 
I artiklen i Mandag Morgen nævnes Mødrehjælpen som et eksempel. Mødrehjælpen regner i år med 
indtægter på omkring 40 millioner kroner, heraf tegner satspuljen sig for 15 millioner. 
 
Mads Roke Clausen, direktør i Mødrehjælpen, udtaler: ”Virkeligheden er at kommunerne ikke 
formår at løfte deres forsyningspligt på mange måder. Derfor findes der så mange NGOer, der 
bruger kræfter på at reparere huller på det sociale område. Hvis man laver en hård fortolkning af det 
nye forslag og ikke længere vil give driftsstøtte på de områder, hvor kommunerne har 
forsyningsansvaret, risikerer man at fjerne stort set hele NGO-grundlaget i Danmark. Og det er 
alvorligt. Ikke mindst for de familier, der så ikke får hjælp, fordi deres kommune ikke leverer den 
service, den skal”. 
 
Det er både tankevækkende og højst uheldigt, hvis de frivillige organisationers mulighed for 
fremover at ” yde lindring, hvor de kommunale kræfter ikke slår til” fremover forringes som 
skitseret ovenfor. Det bliver interessant – eller måske vil det rigtige ord være nervepirrende – at 
følge udmøntningen af den mere centraliserede model, der er tæt på at blive gennemført. 
 
 
Årets Børnesagspris, der uddeles af Børnesagens Fællesråd er gået til Fri-Stedet, et pædagogisk 
fritidstilbud for børn i alderen 10-18 år i Aalborg. Fri-Stedet har 350 børn og unge som brugere og 
er lykkedes med at få drenge og piger, som andre har opgivet, på ret kurs igen. Modellen der 
arbejdes efter kopieres nu i Grønland, Norge og Australien. Priskommitéen udtaler, at de har 
vægtet, at Fri-Stedet siger nej til alkohol, og at børn og unge er blevet mere ansvarsfulde ved at 
blive involveret. Tillykke til Fri-Stedet. 



 
FADDs bestyrelse havde indstillet David Bastian-Møller – hovedkraften bag initiativet til Operation 
Julegaveregn til prisen på grund af den store og uselviske indsats han har gjort, og fortsat gør, for de 
anbragte børn og unge. 
 
 
Det har også været ugen, hvor der i de seneste udkast til bekendtgørelse fra 
Undervisningsministeriet lægges op til at selv de allermindste børn fremover skal kunne bortvises 
fra folkeskolen/klasseværelset – hidtil har disse sanktioner været forbeholdt elever fra tredje klasse 
og opefter. Vi ved i FADD, at udsatte børn og unge generelt har en overordnet følelse af at ”være 
sat uden for døren”, og vi ved at rigtigt mange udsatte børn tilbringer alt for meget af deres skoletid 
enten uden for døren eller helt væk fra skolen. Den viden deler foreningen gerne med 
undervisningsministeren, der godt nok taler om øgede beføjelser til skolelederne. Men vi kender 
altså godt symptomerne på begyndende eksklusion, når vi støder på dem.    
 
 
                                                                                                                                     
 
God weekend! 
 
 
 
Med venlig hilsen 
Bo Mollerup 
Kommunikationsmedarbejder/Presseansvarlig  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 


