Fondens kompetencer
DSI er etableret af en bred aftalekreds i Folketinget, der inspi-

Bestyrelse og rådgivende udvalg

reret af erfaringer fra bl.a. Storbritannien ønskede at skabe et

Den Sociale Investeringsfond ledes af en bestyrelse, der

marked for sociale investeringer i Danmark. Visionen for DSI

disponerer over fondens midler. Det er bestyrelsen, der beslut-

var drevet af to ting: Et ønske om at tiltrække ny kapital til vel-

ter, hvilke investeringer DSI skal foretage. Bestyrelsen har

færden i Danmark, fx ved at give pensionsselskaber mulighed

kompetencer inden for investeringsområdet og viden om den

for at investere i velfærdsstaten og ønsket om at bruge sociale

offentlige sektor og civilsamfundet.

investeringer som et nyt redskab til at håndtere velfærdsudfordringer på tværs af sektorer og derigennem sikre bedre

Social- og ældreministeren udpeger fire bestyrelsesmedlem-

velfærd til borgerne.

mer, herunder formanden. KL og Danske Regioner udpeger
hver to bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsesmedlemmer

Sekretariatet

udpeges for en periode på fire år med mulighed for at blive

Sekretariatet varetager den daglige drift. Vi har til opgave at

genudpeget én gang.

modne markedet for sociale investeringer, både ved at udvikle
investeringer, foretage investeringer, rådgive myndigheder,

DSI har desuden et rådgivende udvalg, der er sammensat

investorer og leverandører om sociale investeringer og at styre

af en bred vifte af aktører fra almennyttige fonde, pensions-

driften af de sociale investeringer, der er påbegyndt.

selskaber, vidensinstitutioner, civilsamfundet, fagforeninger
og investorer. Udvalget bistår med indsigt og rådgivning fra

Sekretariatet er sammensat af fagligheder fra finanssektoren,

deres fagområder. Forståelsen herfor er et vigtigt bidrag i

fondssektoren, samfundsøkonomi, evaluering og analyse, poli-

forhold til at vurdere, hvor sociale investeringer er relevante.

tikudvikling, strategi og kommunikation. Det giver os en solid
basis for at udpege sociale investeringer, hvor den samfundsmæssige impact er stor, investeringen rentabel og etikken i
orden, når man investerer i velfærd til udsatte mennesker.

dsi.dk

socialeinvesteringer.nu

Den Sociale
Investeringsfond

Tilgang til investeringer
Vi investerer i veldokumenterede indsatser, som skaber et

mere omfangsrigt behov for hjælp og en forringet livskvalitet.

Investerede beløb

Portefølje

Specialisering

bedre liv for den enkelte og samtidig en økonomisk gevinst

Det giver både en høj menneskelig værdi, og det skaber også

49,5 mio. af DSI’s midler

11 investeringer

Investeringer i forebyggelse samt at

for både myndigheder og investorer. DSI har tilpasset sociale

en økonomisk værdi, fordi mennesker der trives bedre har min-

7,5 mio. i private underskudsgarantier

8 rådgivnings- og

overkomme økonomiske barrierer

investeringer til den danske velfærdsmodel, hvilket bl.a. bety-

dre brug for hjælp og støtte fra velfærdsstaten.

31,5 mio. fra offentlige myndigheder

udviklingspartnerskaber

herfor

der, at vi både investerer i indsatser, hvor myndigheden selv er
leverandør og indsatser, hvor private er leverandører.

Vi investerer aktivt og langsigtet og benytter vores ekspertise
og viden til at sikre bedst mulige resultater for borgerne, myn-

Vi har opbygget ekspertise i at identificere strukturelle og

digheder og investorer. Som statslig fond har DSI en central

økonomiske barrierer for at levere forebyggende indsatser

rolle i forhold til at bygge bro mellem velfærdssamfundet og

på tværs af forvaltninger og sektorer – og hvordan sociale

investeringsverdenen. Vi arbejder med sociale investeringer

investeringer kan bidrage til at overkomme disse barrierer.

ved at etablere partnerskaber og samarbejder på tværs, som

Forebyggende indsatser kan ofte forhindre yderligere kompli-

kan løfte sig over barriererne og skabe menneskelig og øko-

kationer og udgifter i fremtiden. Et eksempel er investeringer

nomisk gevinst. På den måde bidrager vi med en omstilling

Den Sociale Investeringsfond har både i antal og bredde den

er relativt enkle eller mere komplekse, vil de, såfremt målet

i forebyggelse af senkomplikationer af type 2-diabetes, så

og modernisering af velfærdsstaten, så flere får en chance i

største portefølje af sociale investeringer i Danmark. Vores

bliver nået, skabe bedre liv og bedre økonomi på tværs af sek-

den enkelte undgår hospitalsindlæggelser og invaliderende

livet, og hvor vi samtidig bruger pengene klogere og skaber

portefølje hviler på fem brede velfærdstemaer, der er politisk

torer. Med andre ord har sociale investeringer altid en dobbelt

konsekvenser af komplikationer, der vil skabe et

økonomiske gevinster.

bestemt; trivsel, udsatte børn og unge, livsstilssygdomme,

bundlinje.

Portefølje

arbejdsmiljø og ind på arbejdsmarkedet.
I DSI investerer vi både i udbredelse af bedre velfærd til en

Vi arbejder med tre typer af investeringer

Med sociale investeringer kan man investere i alt fra indsatser

stor gruppe af mennesker, fx i evidensbaseret stressforebyg-

med et mål om øget beskæftigelse til forebyggelse af et liv i

gelse, og i højt specialiserede indsatser til fx hjemløse, hvor

hjemløshed med evnen til at blive i egen bolig og nærme sig

målgruppen er lille, men hvor de menneskelige og økonomiske

uddannelse og arbejdsmarked som mål. Hvad enten målene

omkostninger er store, hvis problemerne ikke bliver løst.

DSI’s investeringer på tværs af de store velfærdsområder
Lokale investeringer

Skalering af lokale investeringer

Tværsektorielle investeringer

Lokale investeringer er centrale for at

Sociale investeringer er en økonomisk

Folketinget kan anvende sociale investe-

Forebyggelse af ungdomshjemløshed for de hhv. mindst

Forebyggelse af senkomplikationer af type-2 diabetes

modne markedet og opbygge kapacitet

model, der med enkelte greb kan tilpas-

ringer i politiske aftaler, hvor man ønsker

og mest udsatte unge i samarbejde med Aarhus Kommune,

i samarbejde med Aarhus Kommune og Rådet for Sociale

til at arbejde med sociale investeringer.

ses lokale forhold og dermed muliggøre

at styrke indsatsen over for en bestemt

Bikubenfonden og Rådet for Sociale Investeringer

Investeringer

De demonstrerer potentialet, fremmer

en skalering fra en kommune til fx ti

målgruppe ved at øremærke midler til

den offentlige investeringstænkning og

kommuner.

udbredelse af indsatser til bestemte

Forebyggelse af stress i samarbejde med Fonden Mental

Styrket skolegang for anbragte og udsatte børn i

understøtter samtidig etableringen af

målgrupper eller håndtering af bestemte

Sundhed

samarbejde med Aarhus Kommune, Lær for Livet, Lauritzen

kommunale og regionale fyrtårne for

udfordringer gennem sociale investerin-

sociale investeringer.

ger. I England har man haft stor succes

Specialiseret hjælp til børn og unge af forældre med

med at tiltrække private investeringer

misbrug i samarbejde med Brøndby Kommune og TUBA

Fonden og Rådet for Sociale Investeringer

ved at afsætte statslige investeringsmid-

Forebyggelse af hjemløshed blandt udsatte unge med
ustabil boligsituation i samarbejde med Roskilde Kommune

ler i fonde med krav om, at midlerne skal

Behandling af voldsramte familier i samarbejde med

geares med private midler.

Aarhus Kommune, Dialog Mod Vold og Rådet for Sociale

Forebyggelse af hjemløshed i samarbejde med Ikast-

Investeringer

Brande Kommune

Behandling af stress i samarbejde med Rudersdal

Familiebehandling til udsatte familier med anden etnisk

Kommune og Fonden Mental Sundhed

baggrund end dansk i samarbejde med Vejle Kommune og
Memox

