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Folketingets Social-, Indenrigs- og Børneudvalg 

Christiansborg 

15. november 2018 

Svar på Social-, Indenrigs- og Børneudvalgets spørgsmål nr. 38 (L 
56) af 9. november 2018 stillet efter ønske fra Rasmus 
Vestergaard Madsen (EL)  

Spørgsmål  

På baggrund af svar på spørgsmål 13 bedes ministeren svare kort og præcist på, 

om det er finansielle eller sociale og velfærdsfaglige kompetencer, der som 

hovedvægt efterstræbes, når der skal udpeges bestyrelsesmedlemmer? 

 

Svar 

Som det fremgår af besvarelse på spørgsmål nr. 13 af 30. oktober 2018, skal de 

udpegede bestyrelsesmedlemmer tilsammen have de nødvendige kompetencer til 

at varetage fondens formål.  

 

De nødvendige kompetencer vil omfatte økonomiske kompetencer på investe-

ringsområdet og viden om den offentlige sektor og civilsamfundet. Der vil således 

være mange mulige eksempler på, hvordan sammensætningen af fondens bestyrel-

se kan være. 

 

Det centrale med oprettelsen af Den Sociale Investeringsfond er, at den skal binde 

flere fagområder sammen. 

 

I dag er der meget siloopdelte strukturer i den offentlige sektor, der blandt andet 

indebærer, at gevinster som følge af vellykkede indsatser i én myndighed ofte til-

falder andre myndigheder. Det kan eksempelvis være i forhold til at bringe flere 

udsatte borgere i beskæftigelse eller forebygge flere borgeres livsstilssygdomme.  

 

Med Den Sociale Investeringsfond prøver vi på en ny måde at sammentænke fi-

nansiering og økonomiske incitamenter med sociale projekter. Og med nye inci-

tamentsstrukturer er formålet således at skabe rum til innovation og nye løsninger. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Sophie Løhde 

Minister for offentlig innovation 

Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2018-19
L 56 endeligt svar på spørgsmål 38 

Offentligt
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