
Byrådsforslag fra SF 

Etablering af social investeringsfond 

 

SF foreslår, 

1) at der etableres en social investeringsfond, der har til formål at fremme investeringer i indsatser, der på 

mellemlangt og langt sigte forebygger sociale udfordringer. Investeringerne kan både bidrage til nye og 

eksisterende indsatser. 

2) at midlerne til fonden i første omgang finansieres af den forventede økonomiske gevinst ved at Byrådet valgte 

selvbudgettering i forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2018. Herefter skal fonden delvist hvile i sig 

selv, samt evt. tilføres yderligere midler i forbindelse med budgetforhandlinger. 

3) at der nedsættes et rådgivende udvalg, der indstiller til Byrådet hvilke projekter og indstillinger, der bør 

prioriteres. 

 

Baggrund og uddybning 

Der skal over en årrække opbygges en social investeringsfond i Aarhus Kommune med inspiration fra bl.a. en lang 

række svenske kommuner. Formålet med fonden er at fremme tværgående og langsigtede indsatser og finde nye 

løsninger indenfor områder som børn & unge, ældre, socialt udsatte, sundhed og bevægelse. Fonden skal støtte 

projekter med fokus på tidlige og helhedsorienterede forebyggende indsatser, der eksisterer på tværs af kommunens 

magistratsafdelinger. 

Det øgede incitament til denne type projekter vil resultere i at flere opnår trivsel og kommer i beskæftigelse og 

uddannelse samt mindskede omkostninger til overførselsindkomster, behandling, for sene og dyre indsatser mv. En 

god investering indebærer den rette indsats, på det rette niveau og på det rette tidspunkt. Investeringsfonden vil på 

sigt være med til at underbygge det øgede fokus, der er i kommunen på tidlig indsats.  

Den sociale investeringsfond skal administreres af de ansvarlige magistratsafdelinger, der vil kunne søge midler af 

fonden til nye innovative projekter, der falder indenfor fondens formål.  

Socialudvalget i Aarhus har været på studietur til Norrköping for at studere deres gode erfaringer med en social 

investeringsfond. Fonden blev oprettet for seks år siden, og de projekter har givet så gode resultater, at de sender et 

økonomisk afkast tilbage til fonden til brug for nye investeringer. Investeringsfondene i de svenske kommuner har 

betydet, at der er blevet åbnet for nye måder at tænke og finansiere socialpolitikken på. Over hver femte svenske 

kommune har oprettet en social investeringsfond i et forsøg på at tænke langsigtet. Og lige så mange har planer om 

at følge efter. Selve beregningsmodellen blev i første omgang lavet af pensions- og forsikringsselskabet Skandia, for at 

sætte gang i tiltag, der går på tværs af de kommunale forvaltninger. Skandia-modellen er et forsøg på at påvise, om 

en social investering rent faktisk medfører den ønskede effekt, og ikke mindst hvad prisen bliver set over tid. Modellen 



anvender egne specifikke data og bygger på at økonomerne sætter sig sammen med fagfolk, når de vurderer et tiltags 

sandsynlige succesrate 

Midlerne til fonden skal i første omgang komme fra en startkapital bestående af den gevinst som forventes opnået ved 

valg af selvbudgettering. Derefter er tanken, at de igangsatte projekter skal være med til at sikre et mindre forbrug på 

andre indsatser og at denne besparelse skal føres ind i fonden fra de respektive områder. På den måde skal fonden på 

sigt hvile i sig selv økonomisk. 

 

Stillet af SF’s Byrådsgruppe 

Jan Ravn Christensen og Thomas Medom  


