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Udkast til lov om Den Sociale Investeringsfond  

 

Dansk Erhverv har den 29. juni modtaget udkast til forslag om lov om Den Sociale Investerings-

fond. 

 

Dansk Erhverv er landets største arbejdsgiver- og erhvervsorganisation inden for private leveran-

dører af velfærdsydelser på bl.a. social, beskæftigelses-, sundheds- og ældreområdet. Inden for 

socialområdet organiserer Dansk Erhverv virksomheder og organisationer, der driver tilbud efter 

servicelovens regler til udsatte børn og unge, udsatte voksne, mennesker med handicap og be-

handlingssteder til mennesker med misbrug. 

 

Med lovudkastet udmøntes den del af satspuljeaftalen for børne- og socialområdet for 2018-2021, 

som rummer Den Sociale Investeringsfond. Dansk Erhverv arbejder generelt for en mindre og 

mere effektiv offentlig sektor og mere specifikt for en socialpolitik, hvor indkøb af sociale indsat-

ser i højere grad sker efter, hvad der virker, og dermed hvilken positiv forskel en indsats har for 

en borger. Dansk Erhverv er grundlæggende positiv over for, at private investeringer i højere grad 

kan bidrage til at løse samfundets sociale udfordringer.  

 

På den baggrund er Dansk Erhverv særdeles positiv over for tanken bag sociale investeringer og 

Social Impact Bonds.  

 

Dansk Erhverv har på den baggrund følgende bemærkninger til det lovudkastet. 

 

Bemærkninger 

 

Om fondens formål 

Dansk Erhverv hilser lovudkastet velkommen, herunder at Den Sociale Investeringsfond har til 

formål at udbrede indsatser på de større velfærdsområder, der skaber bedre resultater og på 

samme tid mindsker de offentlige udgifter.  
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Dansk Erhverv er tilsvarende enig i den anden del af fondens eksplicitte formål, der handler om 

udvikle og modne nye indsatser, der med fokus på effekt kan danne grundlag for nye offentlige 

såvel som private investeringer.  

 

Det er vigtigt, at de sociale investeringer også anvendes til at løfte hele velfærdsområdet. Dansk 

Erhverv ser derfor gerne, at en række af formuleringerne i lovudkastets bemærkninger skrives 

tydligere ind i de egentlige bestemmelser, herunder at fondens formål også er at skabe mere viden 

om effekterne af tidligere indsatser.  

 

Dansk Erhverv ønsker, at det specifikt bliver et formål for fonden at dele og udbrede viden om er-

faringerne med sociale investeringer, herunder hvilke indsatser, der virker bedst i forhold til spe-

cifikke målgrupper.    

 

Dansk Erhvervs bemærkninger til kriterier for tildeling af tilskud 

Med lovudkastets § 6 fremgår det, at tildeling af tilskud skal ske gennem statslige, regionale eller 

kommunale myndigheder. Det fremgår endvidere af  § 7, at statslige, regionale og kommunale 

myndigheder samt private aktører kan deltage i de projekter, hvortil fonden tildeler midler.  

 

Det skal være de bedste leverandører, der skal inddrages. Dansk Erhverv er enig i, at tildelingen af 

tilskud skal ske gennem en myndighed. Dansk Erhverv peger derimod på, at det må være afgø-

rende for en effektiv indsats gennem fondens virke, at inddragelsen af de specifikke tilbud eller 

aktører (serviceproviders) sker under hensyntagen til, hvem der kan skabe den bedst mulige for-

skel for borgeren. Hvad enten der er tale om offentlige eller private.  Vælger eksempelvis en kom-

mune at anvende egne tilbud i en ansøgning bør kommunen som myndighed aktivt begrunde, 

hvorfor der ikke er søgt et offentlig-privat partnerskab med eksempelvis en privat leverandør eller 

inddragelse af et offentligt tilbud hos en anden myndighed.    

 

Dansk Erhvervs bemærkning til fondskonstuktionen 

Dansk Erhverv bifalder, at der med lovforslaget etableres en egentlig statslig forvaltningsenhed, 

og at det sker i form af en offentlig fondskonstruktion.  

 

På tværs af velfærdområder, og særligt inden for det specialiserede socialområde, leveres samfun-

dets indsatser og tilbud ofte af private leverandører, hvor kommunerne som myndighed køber ek-

sempelvis en plads på et behandlingssted.  Dansk Erhverv er enig i de redskaber, jf. §4, stk.1, 

hvormed Den Sociale Investeringsfond kan opnå og fremme sine formål, herunder også etablerin-

gen af selskaber, fonde og foreninger.  Dansk Erhverv finder det i den forbindelse afgørende, at 

der ikke etableres eller oprettes egentlige selskaber og tilbud, der konkurrerer med eksisterende 

private tilbud, men at oprettelsen af selskaber, fonde og foreninger alene sker som ramme for at 

facilitere specifikke indsatser i samarbejde med offentlige eller private leverandører.  

 

Dansk Erhverv peger på samme tid på, at det er vigtigt at holde sig for øje, at køb hos private virk-

somheder ikke er støtte. Det er derfor af afgørende betydning altid at sondre mellem støtte og 

køb. Eksempelvis er et plejehjem, der har driftoverenskomst med kommunen, ikke støttet af kom-
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munen, de er blot kommunens leverandør. Støtte vil være det tilfælde, hvor en offentlig aktør gi-

ver et beløb til en privat aktør uden at få en modydelse eller, hvor der er tale om en unormal pris-

sætning. 

 

Dansk Erhverv står naturligvis til rådighed for en uddybning af høringssvaret, og deltager gerne i 

det videre arbejde med Den Sociale Investeringsfond.  

 

 

Med venlig hilsnen  

 

Rasmus Larsen Lindblom 

Velfærdspolitisk chef  

Dansk Erhverv  

 

 


