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Hvad er sociale investeringer?



Hvordan kan kommuner bruge sociale 
investeringer som et forandringsværktøj?

Sociale investeringer giver 
mulighed for at handle 
mere langsigtet og 
forebyggende, fordi 
eksterne investeringer giver 
kommuner råd til at 
igangsætte indsatser, der 
først giver gevinster efter 
en årrække fx færre 
offentlige ydelser

Sociale investeringer 
tydeliggør sociale og 
økonomiske gevinster, fordi 
tilgangen indeholder et 
stærkere performance 
management system

Kommuner betaler for de 
realiserede resultater, 
derfor er den økonomiske 
forankring på plads når 
investeringen ‘afsluttes’

Sociale investeringer tager 
afsæt i business cases, der 
viser, hvem der bærer 
indsatsers udgifter, og hvor 
gevinster høstes. Det gør 
det muligt at dele 
omkostninger og gevinster 
på tværs af stat, region og 
kommune

Sociale investeringer sætter 
rammen for samarbejde 
mellem myndigheder, 
private investorer og 
civilsamfundet

Forebyggelse Implementering og 
forankring

Nedbrydning af siloer Samarbejde på tværs



Uhensigtsmæssige 
incitamentsstrukturer står i 
vejen for den rigtige hjælp

Når løsningen er kendt

Målgruppens udfordringer 
mødes ikke tilstrækkeligt af 
systemet

Hvornår er sociale investeringer relevante for 
kommuner?

Uhensigtsmæssige strukturer er både hindrende regler og lovgivning, ulige 
fordelte omkostninger og gevinster og manglende midler til at løbe 
økonomisk risiko ved forebyggelse

Der findes evidensbaserede metoder, som er gode investeringer uden at 
være bredt implementeret. DSI’s sociale investeringer udbreder 
evidensbaserede metoder.

Borgere med komplekse udfordringer har ”for mange” kontaktflader, der 
tager afsæt i systemets indretning fx lovkrav og ikke en helhedsorienteret 
tilgang til borgerens individuelle behov



Den Sociale Investeringsfond

Den Sociale 
Investeringsfond

Udviklingsfond 
(28 mio. DKK)

Investeringsfond
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Udsatte børn og unge
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Ind på arbejdsmarkedet



Status på tre års samarbejde med kommuner

• 50 mio. kr. investeret i 11 investeringer på tværs af de 
store velfærdsområder

• Det kræver tid, kompetencer og kapacitet at udvikle 
sociale investeringer – det støtter vi kommuner med

• Sociale investeringer er en meningsfuld tilgang i 
kommunerne og interessen stiger i både i større og 
mindre kommuner



Hvordan kan vi 
samarbejde om 
sociale investeringer?



Forebyggelse giver store 
kommunale 
besparelsesmuligheder

Veldokumenteret indsats og 
veletableret leverandør

Stor målgruppe og robust 
business case

Investering i forebyggelse af senkomplikationer af 
type-2 diabetes

Udvikling og forværring af senkomplikationer af type-2 diabetes forringer 
livskvalitet og øger plejebehov

De gennemsnitligt forventede besparelser på sundhedsudgifter er 55.000 kr. 
pr. deltager.

Betalingsmålene er velkendte og pålidelige (reduceret langtidsblodsukker), 
og indsatserne baseres på lignende indsatser i ind- og udland

Steno Diabetes er veletableret i hele Danmark og vil være en værdifuld 
samarbejdspartner i udbredelsen

Type-2 diabetes er i vækst og en af de mest udbredte sygdomme i Danmark

Blot 11 pct. af borgerne behøver opnå betalingsmålene for at give en positiv 
kommunal business case.



Vi kan investere i type-2 diabetes i jeres 
kommuner

• Private investorer ønsker at investere i kommunal 
forebyggelse

• DSI rekrutterer kommuner med mål om 5 deltagende 
kommuner i første skaleringsrunde – I kan nå at være med

• Informationsmøder i sensommeren
• Forventet opstart januar 2023
• I kan nå at være med



I kan indgå i design sociale investeringer i 
SOSU’ers arbejdsmiljø

• Vi er ved at udvikle investeringsmodeller sammen med 
NFA

• Interesse blandt pensionskasser – tidlig tilbagetrækning 
koster på de kollektive pensionsordninger

• Designfasen forventes med start primo 2023
• I kan nå at være med



Kontakt Den Sociale Investeringsfond

Hjemmeside: www.dsi.dk og www.socialeinvesteringer.nu

Hans Henrik Woltmann, investeringschef, hawolt@dsi.dk, 
2028 3085
Asger Klöcker-Gatzwiller, sekretariatsleder, akg@dsi.dk, 
2985 0611

http://www.dsi.dk/
http://www.socialeinvesteringer.nu/
mailto:hawolt@dsi.dk
mailto:akg@dsi.dk


Investering Investeringssum Samarbejdspartnere

Bekæmpelse af ungdomshjemløshed 23,2 mio. kr. 
DSI’s andel: 11,6 mio. kr.

Aarhus Kommune, Bikubenfonden, Rådet for 
Sociale Investeringer

Forebyggelse af stress 2,9 mio. kr. Fonden Mental Sundhed

Specialiseret hjælp til børn og unge af 
forældre med misbrug

3,2 mio. kr. Brøndby Kommune, TUBA

Behandling af voldsramte familier 4,8 mio. kr.
DSI’s andel: 2,4 mio. kr.

Aarhus Kommune, Dialog Mod Vold, Rådet 
for Sociale Investeringer

Behandling af stress 1,2 mio. kr. Ruderdal Kommune, Fonden Mental Sundhed

Forebyggelse af senkomplikationer af type-2 
diabetes

13,3 mio. kr.
DSI’s andel: 6,7 mio. kr.

Aarhus Kommune, Rådet for Sociale 
Investeringer

Styrket skolegang for anbragte og udsatte 
børn

18,8 mio. kr. 
DSI’s andel: 9,4 mio. kr.

Aarhus Kommune, Lær for Livet, Lauritzen 
Fonden, Rådet for Sociale Investeringer

Forebyggelse af hjemløshed blandt udsatte 
unge med ustabil boligsituation

3,6 mio. kr. Roskilde Kommune

Bekæmpelse af hjemløshed 3,6 mio. kr. Ikast-Brande Kommune

Familiebehandling til udsatte familier med 
anden etnisk baggrund end dansk

4,8 mio. kr. Vejle Kommune, Memox

Forebyggelse af svær overvægt 2 mio. kr. Herlev Kommune, KAB og LIVA

Den Sociale Investeringsfonds investeringer
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