
 
  
 
 

Holmens kanal 22 
1060 København K 20 28 30 85 dsi@dsi.dk 

Oversigt over Den Sociale Investeringsfonds investeringer 
Klik på de enkelte investeringers navne for at læse mere om indsatsernes formål, resultatmål og 
målgrupper. Oversigten over alle Den Sociale Investeringsfonds investeringer ligger på www.dsi.dk/vores-
investeringer.  
 
 

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 

 

Kontakt DSI for at høre mere 
Tag endelig kontakt til DSI, hvis I er interesserede i at høre mere om samarbejdsmulighederne. 
Det kan være ift. udbredelse af investeringen i forebyggelse af senkomplikationer af type-2 
diabetes, udviklingen af investeringer målrettet offentligt ansattes arbejdsmiljø og sygefravær 
eller noget helt tredje.  
 

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