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Folketingets Social-, Indenrigs- og Børneudvalg 

Christiansborg 

7. november 2018 

Svar på Social-, Indenrigs- og Børneudvalgets spørgsmål nr. 31 (L 
56) af 31. oktober 2018 stillet efter ønske fra Rasmus Vestergaard 
Madsen (EL)  

Spørgsmål 

”Vil ministeren yde teknisk bistand til udarbejdelse af ændringsforslag, som sikrer, 

at der i sammensætningen af fondens bestyrelse er et flertal af personer med soci-

alfaglig, pædagogisk eller sundhedsfaglig baggrund?” 

 

Svar 

 

1. Et ændringsforslag som nævnt i spørgsmålet vil kunne udformes således: 

 

”Ændringsforslag 

til 

Forslag til lov om Den Sociale Investeringsfond  

(L 56) 

 

Af (…), tiltrådt af (…) 
 

Til § 9 

1) I stk. 3 indsættes efter ”formål.”: ”Et flertal af bestyrelsesmedlemmerne skal 
besidde socialfaglig, pædagogisk eller sundhedsfaglig baggrund.” 

[Ændring af kriterier for udpegning af bestyrelsesmedlemmerne] 

 

Bemærkninger til nr. 1 

 

Det fremgår af det fremsatte lovforslags § 9, stk. 3, at bestyrelsesmedlemmer ud-

peges på baggrund af deres faglige kvalifikationer og ekspertise og skal til sammen 

have de nødvendige kompetencer til at varetage fondens formål. Af de specielle 

bemærkninger fremgår det yderligere, at bestyrelsens kompetencer skal omfatte 

både økonomiske kompetencer på investeringsområdet og viden om den offentli-

ge sektor og civilsamfundet. 

 

Den foreslåede ændring af stk. 3 indebærer, at et flertal af bestyrelsesmedlemmer-

ne skal besidde socialfaglig, pædagogisk eller sundhedsfaglig baggrund. 
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  Side 2 af 2 

2. Det er min opfattelse, at der med lovforslagets § 9, stk. 3 er fundet den rette 

balance i bestyrelsens sammensætning, og ministeriet finder ikke, at der er behov 

for at ændre eller yderligere præcisere bestemmelsen.  

 

Jeg kan således ikke tilslutte mig et sådant ændringsforslag. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Sophie Løhde 

Minister for offentlig innovation 
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