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Rammer for Social Investeringsfond

I budgetaftalen for 2018 har Byrådet besluttet:

”…
Forebyggelsesudvalg/social investeringsfond - forebyggede indsatser på alle ker-
neområder. Kommunekassen finansierer investeringerne.
Der undersøges og udarbejdes forslag til en social investeringsfond, der skal fremme in-
vesteringen i indsatser, der forebygger sociale og sundhedsmæssige udfordringer.

I dette arbejde fungerer kassebeholdningen som ”buffer”, så investeringerne over tid hvi-
ler i sig selv i kraft af konkrete tilbageløb fra investeringerne.
…”

Nærværende notat beskriver rammerne for den sociale investeringsfond og berører føl-
gende emner:

 Tankerne bag investeringsfonden
 Investeringstyper
 Metode til beregning af effekt af indsats
 Opgørelse af investeringsbehovet
 Dokumentation af effekter
 Afgrænsning af tidshorisont
 Proces for ansøgning til fonden
 Økonomistyring
 Investeringsfondens beløbsmæssige størrelse
 Afrapportering til Byrådet

Tankerne bag investeringsfonden
Den grundlæggende idé med en investeringsfond er, at selvom det på kort sigt koster 
penge at gennemføre en social indsats, så vil det på længere sigt kunne medføre en re-
duktion i udgiftsniveauet, hvis de forventede effekter opnås.

Tankerne udspringer også af kommunens målrettede indsats i forhold til kerneopgaven 
og borgernes bevægelser, hvor formålet jo blandt andet er at hjælpe borgeren til at klare 
sig bedre og mere selv.

Som udgangspunkt er det budgetområdernes normale budgetmidler, der investeres i 
forebyggende indsatser, men fonden kan bringes i spil, hvor områdets egne midler ikke 
kan finansiere initiativet.
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I de konkrete regnestykker vil der være fokus på sparede udgifter (og – i relevante til-
fælde – også øgede skatteindtægter), hvorimod der ikke sker en beregning af værdien af 
en ændret livskvalitet og andre kvalitative forbedringer for den berørte målgruppe. 

Disse regnestykker bidrager således med en økonomisk vurdering af, om vi når målet 
med borgeren

Investeringstyper
Fondens investeringer vil som udgangspunkt omfatte initiativer, der nedbringer udgifter-
ne, f.eks. ved at de berørte borgere går fra overførselsindkomst til selvforsørgelse. I det-
te tilfælde vil der ligeledes være en effekt i form af øgede skatteindtægter.

Når indsatsen har dette resultat, vil der blive et tilbageløb til investeringsfonden i form af 
reduktion af udgifter samt øgede skatteindtægter.

Det kan dog også overvejes, om fonden undtagelsesvist kan bringes i spil ved initiativer, 
der skal begrænse eller modvirke en forventet udgiftsvækst. Ulempen ved denne type 
initiativer er fraværet af reel dokumentation for de sparede udgifter, og vil derfor være 
præget af skønsmæssige opgørelser.

Metode til beregning af effekt af indsats
En metode til beregning af effekten af en social indsats er Skandia-modellen. Hovedsigtet 
med den danske Skandia-model er at skabe en fælles referenceramme for, hvordan man 
beregner det økonomiske potentiale for sociale indsatser. 

Herudover har Socialstyrelsen præsenteret SØM (Socialøkonomisk investeringsmodel) 
som på tilsvarende vis er et beregningsværktøj, der sætter fokus på de økonomiske kon-
sekvenser ved at investere i sociale indsatser

De to modeller er redskaber, der kan beregne det økonomiske potentiale i at sætte ind 
over for de svageste borgere. Det er et beslutningsværktøj, der kan anvendes til at væl-
ge eller fravælge en konkret indsats. Forenklet sagt er modellerne en investeringskalku-
le, der kan tage højde for tidshorisont for tiltaget og effekten af tiltaget samt for aftagen-
de effekt over tid.

Hedensted Kommune havde i foråret 2017 syv medarbejdere på kursus i Skandia. Efter-
følgende er SØM-modellen blevet undersøgt. Begge modeller er anvendelige, men hvor 
Skandia kun må bruges efter forudgående kursus er SØM umiddelbart tilgængelig til brug 
og understøttes af en velfungerende hotline. Det er derfor besluttet, at kommunen frem-
over anvender SØM. 

Opgørelse af investeringsbehovet
Investeringsbehovet skal klarlægges i detaljen. Forarbejdet og dialogen er altafgørende, 
idet beregningen er baseret på de forudsætninger og erfaringer, der er anvendt. Der skal 
derfor udarbejdes en Business Case i forbindelse med ansøgninger til fonden.

Dokumentation af effekter
En ting er en modelberegning af nogle forventede positive effekter – noget helt andet er 
at sikre den fornødne dokumentation af de realiserede effekter. 

Der må ikke kunne rejses tvivl om lødigheden af effektopgørelsen, og det skal derfor 
fremgå meget tydeligt i fonds-ansøgningen, hvordan kortlægningen vil blive tilrettelagt, 
herunder en beskrivelse af eventuelle usikkerhedsmomenter i den fremtidige opfølgning. 
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Til brug for dokumentationen i projektperioden udarbejdes en skabelon, som skal anven-
des til opgørelse af de realiserede effekter, og som vil indgå i de årlige redegørelser til 
Byrådet, jfr. nedenfor.

Afgrænsning af tidshorisont
En række af investeringerne vil forventeligt have en længere indfasningsperiode før ef-
fekterne begynder at vise sig.

Investeringsfonden skal operere med en rimelig kort horisont for break-even, hvorved 
der alene støttes indsatser, der forventes at have afgørende effekt på udgifterne (og ind-
tægterne) og derfor har en overskuelig tilbagebetalingstid.

For at tilgodese en vis usikkerhedsmargen i den tidsmæssige placering af effekterne skal 
skæringstidspunktet for tilbagebetaling ligge mellem 5-8 år, hvor 5 år er det anbefalede 
og hvor 8 år i en konkret vurdering kan være acceptabelt.

Proces for ansøgning til fonden
Idéer til forebyggende initiativer kan fremkomme alle steder i organisationen, men for at 
initiativet kan bringes i spil i forhold til investeringsfonden, vil ansøgningen følge neden-
stående forløb:

1. Et område/kompetencegruppe fostrer en idé om en måde at reducere udgifterne 
til en specifik målgruppe. Udgiften til indsatsen ligger udenfor områdets økonomi-
ske muligheder.

2. Idéen kvantificeres i SØM-modellen og drøftes i KommuneLedelsen.
3. Såfremt effekterne kan opveje investeringen indenfor 5-8 årig tidshorisont vil che-

fen for det berørte kerneområde drøfte idéen med udvalget, som indstiller idéen 
til investeringsfonden.

4. PKØ drøfter udvalgets indstilling og indstiller til Byrådet.
5. Byrådet godkender indstillingen (Efter en opstartsperiode kan det evt. overvejes, 

om Byrådet vil delegere beslutningskompetencen til PKØ, bl.a. på grund af den lø-
bende afrapportering, jfr. nedenfor).

Økonomistyring
Der er behov for at holde regnskab med de forskellige indsatsers økonomi. Det gælder 
påvirkning på kassebeholdningen for hvert år indsatsen er aktiv samt hvorledes merud-
gifter fra investeringsindsatsen og mindreudgifter fra det område, man vil påvirke, forlø-
ber over år.

Det skal altid tilstræbes, at aktiviteterne bliver så konkrete som muligt, så det er muligt 
at identificere de forskellige initiativer på begge sider – altså selve investeringsindsatsen 
men også de sparede udgifter.

I de tilfælde, hvor aktiviteterne kan blive meget konkrete og identificerbare, vil økonomi-
en (investeringer og sparede udgifter) kunne følges umiddelbart i kommunens økonomi-
system KMD Opus. De økonomiske konsekvenser af initiativerne vil kunne gøres op lø-
bende, og når året er gået, kan der laves overførsler af over-/underskud til næste års 
budget.

Når der er meget klare forventninger til investeringsbeløb og sparede udgifter fordelt på 
investeringens tidshorisont, skal disse beløb afsættes i budgettet for disse år, så det 
umiddelbart vil fremgå af økonomisystemet, hvorledes det enkelte initiativ forløber rent 
økonomisk.

I de tilfælde, hvor aktiviteterne ikke er så konkrete og identificerbare vil det være nød-
vendigt at styre økonomien på anden vis via regneark og journalsystemet.
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Afhængig af aktiviteternes karakter vil der således være forskellige forløb for økonomi-
styringen, men de nødvendige oplysninger vil være til stede enten direkte i KMD Opus el-
ler via regneark o.l.. Ledelsen og politikerne vil således kunne få informationer om initia-
tiverne løbende.

Investeringsfondens beløbsmæssige størrelse
Investeringsfonden kan maksimalt have et udestående på 10 mio. kr. 

Udeståendet opgøres som summen af de bevilgede investeringer fratrukket tilbageløbene 
i form af budgetreduktioner og øgede skatteindtægter

Afrapportering til Byrådet 
Byrådet vil to gange årligt få en opgørelse over alle fondens bevilgede investeringer med 
status på netto-tilbagebetaling for de omfattede projekter og bud på påvirkningen de 
kommende år.

Opgørelsen vil ligeledes indeholde en redegørelse for forløbene i projekterne med henblik 
på en løbende erfaringsopbygning i Byrådet til brug for Byrådets stillingtagen til efterføl-
gende fondsansøgninger.


