
LEVERANDØR SØGES TIL SOCIAL 
EFFEKTINVESTERING DER SKAL 
GIVE BORGERE MED PSYKISK 
SYGDOM EN BEDRE HVERDAG 
 

Rådet for Sociale Investeringer ønsker at gennemføre sociale effektinvesteringer i op til tre indsatser fra tre 
forskellige leverandører, som understøtter Aarhus Kommunes målsætning om en bedre hverdag for borgere 
med psykisk sygdom. Rådet indkalder derfor forslag til indsatser, som både kan skabe positive forandringer 
for borgerne i målgruppen og på sigt nedbringe de kommunale udgifter. Den maksimale betaling til den 
enkelte leverandør kan i alt udgøre 3 mio. kr. i projektperioden. Frist for fremsendelse af forslag til nye 
indsatser er 15. december 2021. 

 

Rådet for Sociale Investeringer er sat i verden for at gennemføre sociale effektinvesteringer på det brede 
velfærdsområde i Aarhus Kommune. Investeringer der kan supplere de igangværende sociale indsatser i 
Aarhus Kommune, og som på sigt kan implementeres i kommunens generelle indsats til gavn for de mest 
udsatte borgere. 

Gennem de senere år er stadig flere borgere diagnosticeret med psykisk sygdom, og der ses en større 
kompleksitet i deres udfordringer. Indlæggelserne på de psykiatriske afdelinger er desuden blevet forkortet 
og i højere grad gjort ambulante, altså uden overnatning. Samlet set betyder dette, at Aarhus Kommune 
oplever en øget tilgang af borgere med psykisk sygdom – herunder borgere med større behov for støtte 
som følge af mere komplekse problemstillinger. Samtidig ses det, at kun hver tredje person med en psykisk 
sygdom har et job eller er i beskæftigelse, og personer med en psykisk sygdom har et lavere 
uddannelsesniveau og dårligere arbejdsmarkedstilknytning end befolkningen generelt eller personer med 
langvarige fysiske helbredsproblemer, hvilket er en særskilt udfordring, da uddannelse og job er 
virkningsfulde sociale indsatser for hovedparten af de borgere, der har en psykisk sygdom eller sårbarhed. 

Med baggrund i de udfordringer, som Aarhus Kommune ser på området, ønsker Rådet med dette call at 
sætte fokus på at skabe en bedre hverdag for voksne aarhusianere med psykisk sygdom. 

Løsningen på disse udfordringer kan være mange. Det kan være forebyggende indsatser eller indsatser 
overfor borgere, der allerede har konkrete udfordringer. Det kan fx være indsatser, der sætter fokus på den 
brede forebyggelse for voksne borgere, der mangler lettilgængelig hjælp til deres psykiske udfordringer. 
Det kan også være indsatser, der sætter fokus på at få flere borgere med psykisk sygdom i job eller 
uddannelse. Eller noget helt tredje. Omdrejningspunktet skal dog være, at indsatsen skaber værdi for 
borgerne samtidig med, at den på sigt bidrager til at nedbringe kommunens udgifter. 

 

Forslag til nye indsatser  
Rådet ønsker konkret at investere i op til tre indsatser. Den maksimale betaling til den enkelte leverandør 
kan i alt udgøre 3 mio. kr. i projektperioden. Mulige leverandører kan være NGO’er, socialøkonomiske 
virksomheder, kommunale forvaltninger m.fl. Såfremt man som leverandør ønsker at blive taget i 
betragtning som mulig samarbejdspartner til en kommende social effektinvestering, bedes man senest 15. 
december indsende forslag til indsats til Rådet.  

 



Interesserede leverandører bedes oplyse følgende i forslaget til indsatsen:   

• Beskrivelse af den konkrete indsats 
o Beskrivelse af den konkrete målgruppe, som indsatsen vil omfatte 

o Hvilken indsats arbejder I med?  

o Hvordan foregår den?  

o Er indsatsen i den foreslåede form afprøvet - eller helt ny? 

o Hvor længe varer indsatsen for borgerne? 
o Hvad koster indsatsen? 

• Beskrivelse af de forventede effekter af indsatsen 
o Beskrivelse af bagvedliggende forandringsteori 
o Hvilke effekter kan borgerne i målgruppen forvente at opnå? 
o Hvilke (økonomiske) effekter forventes Aarhus Kommune at opnå/På hvilke kommunale 

områder forventes effekten af indsatsen at kunne ses? 
o Dokumentation for indsatsens positive effekter 

• Eventuelle referencer, cv eller lignende  

• Kontaktoplysninger  
 

Proces- og tidsplan 
Rådet drøfter alle indkomne forslag på baggrund af faglige belysninger fra de relevante fagforvaltninger i 
Aarhus Kommune.  Med udgangspunkt i denne drøftelse udvælger Rådet op til fem leverandører, der 
inviteres ind til et møde for at give en nærmere præsentation af deres forslag. På baggrund af disse 
præsentationer og dialogen med de udvalgte leverandører udvælger Rådet derefter de op til tre forslag, 
der vurderes at have det største potentiale i forhold til at skabe en bedre hverdag for aarhusianere med 
psykisk sygdom og som samtidig forventes at kunne danne grundlag for en social effektinvestering.  

Der indledes herefter en proces, hvor der med udgangspunkt i de udvalgte forslag skal udarbejdes konkrete 
business cases med henblik på at kunne vurdere, om det er muligt at lave sociale effektinvesteringer. Dette 
gøres i et samarbejde mellem de udvalgte leverandører og Aarhus Kommune. En forudsætning for, at der 
kan laves en social effektinvestering, er, at der forventes en positiv business case isoleret set for Aarhus 
Kommune. Dvs. at Aarhus Kommunes betaling for indsatsens effekter modsvares af færre udgifter på andre 
områder. 

Med udgangspunkt i de udarbejdede business cases for de enkelte indsatser beslutter Rådet, hvilke forslag 
– om nogen – de ønsker at gå videre med. For disse forslag udarbejdes der konkret model for en social 
effektinvestering inklusiv leverandøraftale mv.  

Forslagsstillerne vil i forhold til udarbejdelse af businesscase mv. blandt andet skulle bidrage med deres 
viden om indsatsen og målgruppen. De vil endvidere skulle bidrage med deres viden om de resultater, som 
indsatsen forventes at have i forhold den enkelte borger. 

Afhængigt af projekternes karakter kan der være behov for at sende opgaven i udbud. Dette kan betyde, at 
en endelig beslutning om valg af leverandør udsættes.  

Udvælgelseskriterier 
Rådet vil i udvælgelsen af forslagene lægge vægt på følgende: 

• Indsatsen bidrager til at opfylde målsætningen om en bedre hverdag for borgere med psykisk 
sygdom, og retter sig dermed mod de udfordringer, der ses i forhold til målgruppen, jf. vedlagte 
bilag. 

• Fokus på den dobbelt bundlinje. At forslagsstiller kan sandsynliggøre, at indsatsen både kan skabe 
positive forandringer for borgerne i målgruppen og på sigt nedbringe de kommunale udgifter.  

 



Målsætningen herunder udfordringer for målgruppen, og planlagte initiativer er beskrevet dels i Den 
Sociale Bæredygtighedsplan dels i bilag til Rådets version. Begge dokumenter er vedlagt som bilag.  

Tidsfrister  
• Frist for fremsendelse af forslag til Rådet: 15. december 2021 

• Rådet udvælger på deres møde den 1. februar 2022 de op til fem leverandører, som vil blive 
indkaldt til nærmere præsentation og dialog om deres forslag. Alle forslagsstillere får snarest 
herefter en tilbagemelding på deres forslag. 

• På Rådets møde den 24. februar 2022 præsenterer de udvalgte leverandører deres forslag for 
Rådet. De relevante fagforvaltninger i kommunen vil ligeledes deltage i dialogen mellem Rådet og 
leverandørerne. På samme møde beslutter Rådet, hvilke forslag de vil gå videre med, med henblik 
på at få udarbejdet en økonomisk beregning af, om investeringen kan forventes af give overskud på 
sigt. Rådet udvælger op til tre forslag.  Alle forslagsstillere får snarest herefter en tilbagemelding på 
deres forslag. 

• I perioden fra den 25. februar 2022 til den 8. april 2022 vil Aarhus Kommune i samarbejde med de 
udvalgte forslagsstillere belyse de samlede økonomiske konsekvenser af indsatserne med henblik 
på at vurdere, om indsatserne på sigt kan forventes at give et økonomisk overskud for kommunen. 
Dvs. om de forventede fremtidige kommunale udgifter overstiger udgifterne til indsatsen. 

• På Rådets møde den 26. april 2022 beslutter Rådet med udgangspunkt i oplæg udarbejdet af 
Aarhus Kommune med inddragelse af leverandør, hvilke forslag – om nogen – de ønsker at få 
udarbejdet en model for en social effektinvestering, inkl. leverandøraftale mv. Alle forslagsstillere 
får snarest herefter en tilbagemelding på deres forslag. 

• I perioden fra den 26. april 2022 til den 15. juni 2022 vil Aarhus Kommune i samarbejde med de 
udvalgte forslagsstillere udarbejde oplæg til konkrete aftaler om sociale effektinvesteringer samt 
udkast til en leverandøraftale mellem kommunen og forslagsstillere.  

• På Rådets møde den 23. juni 2022 beslutter Rådet med udgangspunkt i oplæg udarbejdet i 
samarbejde mellem leverandør og Aarhus Kommune, om der skal igangsættes en social 
effektinvestering med investeringskapital fra Rådet. Herefter vil eventuelle indsatser kunne 
igangsættes. Alle forslagsstillere får snarest herefter en tilbagemelding på deres forslag. 

 

Hvad er sociale effektinvesteringer? 
Sociale effektinvesteringer har fokus på den dobbelte bundlinje ved at forbedre borgernes livssituation og 
samtidigt nedbringe de offentlige udgifter. Helt kort går sociale effektinvesteringer ud på, at tre parter – en 
udbyder (typisk en kommune), en leverandør (fx en socialøkonomisk virksomhed) og en investor (fx en fond 
eller pensionskasse) – indgår et partnerskab om at løse en social udfordring. Partnerskabet er bygget op 
omkring en resultatkontrakt, hvor investor tjener penge, hvis det fastsatte mål opnås. Kommunen skal til 
gengæld kun have penge op af lommen, hvis målet nås. Leverandøren får betaling for den leverede ydelse, 
uanset om målet nås eller ej. Investor – her Rådet – finansierer dermed indsatsen, og påtager sig den 
økonomiske risiko for at indsatsen leverer den forventede effekt. Læs mere om sociale effektinvesteringer 
på www.socialeinvesteringer.nu. 
 
Kernen i en social effektinvestering er herved, at der til en given investering skal findes et kommunalt 
budget, som kan og vil betale for indsatsen, hvis den lykkes. Herved får investorerne sine penge tilbage – og 
kan bruges som risikovillig kapital i en ny social effektinvestering. 
 
Der er mulighed for at læse mere om Rådet og eksempler sociale effektinvesteringer, som Rådet allerede 
har igangsat på Aarhus Kommunes hjemmeside her. 

Eventuelle spørgsmål til ovenstående kan rettes til Rådets sekretariat via mail: 
socialeinvesteringer@aarhus.dk 

 

http://www.socialeinvesteringer.nu/
https://www.aarhus.dk/demokrati/politik/raad-og-naevn/specifikke-maalgrupper/raadet-for-sociale-investeringer/
mailto:socialeinvesteringer@aarhus.dk

