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Folketingets Social-, Indenrigs- og Børneudvalg 

Christiansborg 

7. november 2018 

Svar på Social-, Indenrigs- og Børneudvalgets spørgsmål nr. 20 (L 
56) af 30. oktober 2018 stillet efter ønske fra Rasmus Vestergaard 
Madsen (EL)  

Spørgsmål  

Ministeren bedes redegøre for, hvordan og hvem der skal foretage en faglig vurde-

ring af, hvorvidt en social- eller anden velfærdsindsats egner sig som et investe-

ringsprojekt under fonden? 

 

Svar 

Det skal i forbindelse med de årlige finanslovsforhandlinger politisk besluttes in-

den for hvilke temaer, Den Sociale Investeringsfond skal investere.  

 

Det fremgår endvidere af de almindelige bemærkninger til lovforslaget, afsnit 2, at  

”Finansministeriet vurderer, at en række kriterier bør være opfyldt, før det er hensigtsmæssigt at 

anvende de nye offentligt-private partnerskaber. For det første skal de indsatser, der finansieres, 

kunne designes, så der er grundlag for at foretage valide evalueringer af indsatserne. Det skal 

sikre, at de involverede parter i partnerskaberne får det bedst mulige grundlag for at vurdere, om 

de aftalte mål er opnået som følge af den igangsatte indsats. For det andet skal indsatsen inde-

holde et væsentligt potentiale for bedre resultater, der bl.a. vil skabe en positiv forandring for 

målgruppen samtidig med, at der skabes målbare offentlige besparelser, der er større end udgifter-

ne ved indsatsen. Således kan den offentlige aktør tilbagebetale investoren med en risikopræmie, 

hvis indsatsen lykkes og stadig opnå en budgetmæssig gevinst ved at få indsatsen finansieret af en 

investor. For det tredje skal der være en gevinst for den offentlige myndighed ved at opnå finansie-

ring gennem de nye offentligt-private partnerskaber. Gevinsten kan eksempelvis være, at en inve-

stor tager den økonomiske risiko for at afprøve en ny og innovativ indsats eller implementeringen 

af en veldokumenteret indsats.” 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Sophie Løhde 

Minister for offentlig innovation 

Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2018-19
L 56 endeligt svar på spørgsmål 20 

Offentligt
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