Program
Mødet afholdes i Eigtveds Pakhus (sal II) d. 8. september 2017. Programmet er
skitseret i boks 1 og uddybet nedenfor.
Boks 1
Program
Taler

Emne

Tidspunkt

Ankomst*

------------------------------------

08.45-09.00

Sophie Løhde

Velkomst

09.00-09.10

Mai Mercado

Sociale investeringsprogrammer på socialområdet

09.10-09.15

Mika Pyykkö & Jussi Nykänen

De finske erfaringer

09.15-09.45

Jesper Lindhardt & Hans Uldall

Sociale investeringsprogrammer i en dansk kontekst

09.45-10.00

Pause

------------------------------------

10.00-10.15

Debat **

Muligheder og udfordringer

10.15-11.20

Brian Mikkelsen & Sophie Løhde

Afrunding

11.20-11.25

Frokostbuffet

------------------------------------

11.25-12.00

* Der serveres kaffe/the og croissanter
** Ordstyrer: Adam Holm

Innovationsministeren – Velkomst

Innovationsminister Sophie Løhde byder velkommen og fortæller om regeringens
planer på området.
Børne- og Socialministeren – Sociale investeringsprogrammer på socialområdet

Børne- og Socialminister Mai Mercado fortæller om, hvordan sociale investeringsprogrammer kan tænkes ind på socialområdet.
Mika Pyykkö & Jussi Nykänen – De finske erfaringer

Finland har i løbet af de seneste år etableret en række sociale
investeringsprogrammer på forskellige områder. Finland er dermed det nordiske
land, der er længst fremme med at anvende sociale investeringsprogrammer som
offentlig-privat samarbejdsform.
Direktøren i den finske innovationsfond SITRA, Mika Pyykkö, og formanden for
den sociale kapitalfond Epiqus, Jussi Nykänen, vil fortælle om de finske
erfaringer. SITRA og Epiqus har udviklet en række SIBs i Finland med fokus på
bl.a. sygefravær i den offentlige sektor, flygtninge og udsatte unge.
Pyykkö og Nykänen vil fortælle om en række forskellige finske cases samt
erfaringerne med at organisere samarbejdet mellem aktørerne i Finland.
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Jesper Lindhardt & Hans Uldall – Sociale investeringsprogrammer i en dansk
kontekst

Udviklingsvirksomheden Nordic Development Corporation har i en analyse
kortlagt mulighederne for at anvende sociale investeringsprogrammer i Danmark.
Administrerende direktør Jesper Lindhardt og cheføkonom Hans Uldall vil
præsentere deres bud på, hvordan anvendelsen af sociale investeringsprogrammer
kan igangsættes, og hvilke områder der kan være særligt relevante at undersøge
nærmere i en dansk kontekst.
Debat – Muligheder og udfordringer

Alle deltagere til dialogmødet inviteres til at deltage i debatten om, hvilke muligheder og udfordringer der er ift. at lancere sociale investeringsprogrammer i
Danmark. Debatten igangsættes med et kort indlæg fra fem oplægsholdere fra fem
forskellige organisationer. Herefter har de øvrige deltagere ved dialogmødet mulighed for at byde ind med kommentarer og spørgsmål.
De fem oplægsholdere er:
Søren Kaare-Andersen, direktør, Bikubenfonden
Morten Halborg, direktør, Skandia Asset Management
Jette Søndergaard, chef for forretningsudvikling, Herning Kommune
Lars Jannick Johansen, direktør, Den Sociale Kapitalfond
Helle Øbo, direktør, AskovFonden

Innovationsministeren & Erhvervsministeren – Afrunding

Innovationsminister Sophie Løhde og Erhvervsminister Brian Mikkelsen runder
dagen af.

Inviterede
Navn

Organisation

Søren Kaare-Andersen

Bikubenfonden

Henriette Christiansen

Egmont Fonden

Henrik Tvarnø

A.P. Møller Fonden

Sten Scheibye

Novo Nordisk Fonden

Anders Kirketerp-Møller

Velux Fonden og Villum Fonden

Gurli Martinussen

Trygfonden

Jesper Nygård

Realdania

Anne Marie Skov

Tuborgfondet

Lene Skole

Lundbeckfonden

Søren Thorup Sørensen

Kirkbi Fonden

Helene Bie Lilleør

Rockwool-fonden

Anders Holm

Hempel Fonden

Peter Larsen

Det Obelske Familiefond

Steffen Nørgaard

Spar Nord Fonden

Marianne Kofoed

Bevica Fonden

Morten Halborg

Skandia Asset Management

Torben Möger Pedersen

PensionDanmark

Marie Bender Foltmann

PenSam

Christian Hyldahl

ATP

Allan Pollack

PFA

Lars Ellehave-Andersen

Danica

Michael Nellemann Pedersen

PKA

Arne Eggert

KL

Rikke Friis

Danske Regioner

Jette Søndergaard

Herning Kommune

Claus Thykjær

Greve Kommune

Nina Eg Hansen

Københavns Kommune

Thomas Boe

Kolding Kommune

Holger Spangsberg Kristiansen

Gribskov Kommune

Eik Møller

Ballerup Kommune

Michael Holst

Fredericia Kommune

Christian Roslev

Aalborg Kommune

Benny Andersen

Socialpædagogerne

Majbrit Berlau

Dansk Socialrådgiverforening

Rasmus Larsen Lindblom

Dansk Erhverv

Tine Roed

Dansk Industri

Mads Hvitved Grand

Dansk Supermarked

Lars Jannick Johansen

Den Sociale Kapitalfond

Helle Øbo

AskovFonden

Mads Roke Clausen

Mødrehjælpen

Anders Folmer Buhelt

Ungdommens Røde Kors

Vibe Klarup

Frivilligrådet
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Ole Hessel

High:Five

Thit Aaris-Høeg

Fonden for Socialt Ansvar

Jan Sjursen

Rådet for Socialt Udsatte

Per Larsen

Børnerådet

Birgitte Anker

Socialstyrelsen

Lisbeth Knudsen

Mandag Morgen

Thorkild Olesen

Danske Handicaporganisationer

Lars Frelle-Petersen

Finansministeriet

Rasmus Rifsdal

Better Editions

Mickael Bech

KORA

Carsten Greve

CBS

Ole Helby Petersen

RUC

Per Nikolaj Bukh

AAU

Niels Ejersbo

KORA

Kræn Blume Jensen

SFI

Sune Fugleholm

Kammeradvokaten

Torben Hartz

E&Y

Jesper Lindhardt

NDC

Hans Uldall

NDC

Claus Juhl

Forskel

Mai Mercado

Børne- og Socialminister

Brian Mikkelsen

Erhvervsminister

Simon Emil Ammitzbøll

Økonomi- og Indenrigsminister

Troels Lund Poulsen

Beskæftigelsesminister

Thyra Frank

Ældreminister

Merete Riisager

Undervisningsminister

Ellen Trane Nørby

Sundhedsminister

Eva Kjer Hansen

MF, V

Henrik Dahl

MF, LA

Magnus Heunicke

MF, S

René Christensen

MF, DF

Josephine Fock

MF, ALT

Lotte Rod

MF, R

Kirsten Normann Andersen

MF, SF

Rasmus Jarlov

MF, K

Finn Sørensen

MF, EL

Thomas Adelskov

Social- og Sundhedsudvalget, KL

Anne Møllegaard Mortensen

Social- og Sundhedsudvalget, KL

Jens Stenbæk

Udvalget for Sundhedsinnovation og Erhvervssamarbejde, Danske Regioner

Ursula D. Petersen

Udvalget for Sundhedsinnovation og Erhvervssamarbejde, Danske Regioner

Mika Pyykkö

SITRA

Jussi Nykänen

Epiqus

Cases
Sociale investeringsprogrammer (social impact bonds) er bl.a. anvendt ift. at reducere
antallet af tilbagefald i kriminalforsorgen, forbedre unges fremtidsudsigter, mindske antallet af diabetikere og reducere sygefraværet i den offentlige sektor, jf. boks
1.
Boks 1
Case 1: Tilbagefald i kriminalforsorgen (Storbritannien)
I Storbritannien lancerede man i 2010 det første sociale investeringsprogram på verdensplan. Formålet var
at adressere, at fængselsindsatte ofte begår nye forbrydelser efter løsladelse og dermed vender tilbage til
fængslerne (også kaldet recidivisme).
En række investorer finansierede en indsats, der havde til formål at reducere andelen af indsatte, der efter
afsonet straf begik ny kriminalitet. Indsatsen blev tilrettelagt efter den enkeltes behov og leveret af en række
serviceleverandører i tæt samarbejde med myndighederne før og efter løsladelsen. Kontrakten var
struktureret således, at såfremt andelen af indsatte, der efter afsonet straf begik ny kriminalitet, blev
reduceret med 7,5 pct. (i gennemsnit over tre år for tre forskellige indsatsgrupper), tilbagebetalte den
offentlige organisation (Justitsministeriet) investoren. Justitsministeriet havde udregnet, at såfremt andelen
blev reduceret med 7,5 pct., kunne ministeriet på baggrund af besparelser i det offentlige budget
tilbagebetale investorens investering med et afkast og stadig opnå en budgetforbedring (som følge af øgede
skatteindtægter, mindreforbrug i fængslerne, faldende kriminalitet m.v.). Såfremt andelen ikke blev reduceret
med denne procentdel, tilbagebetalte Justitsministeriet ikke investoren.
I juli 2017 blev de endelige resultater offentliggjort. Antallet af tidligere indsatte, der begik ny kriminalitet efter
deres løsladelse, var 9 pct. lavere sammenlignet med en kontrolgruppe, hvilket medførte at investorerne fik
tilbagebetalt deres investering.
Case 2: Forbedring af unges fremtidsudsigter (Sverige)
I Sverige lancerede man i 2016 et socialt investeringsprogram i Norrköping Kommune med henblik på at
forbedre unges fremtidsudsigter og samtidig sænke udgifterne forbundet med anbringelser af udsatte unge.
En investor har finansieret, at kommunen kan igangsætte en ekstra og ny helhedsorienteret indsats for
udsatte unge. Kommunen har med investorens midler etableret et kommunalt multidisciplinært indsatshold,
der består af terapeuter, socialrådgivere og socialpædagoger. Indsatsholdet arbejder individuelt med hver
enkelt unge person, og den unges udvikling følges systematisk og meget tæt. Derudover får de unge også
ekstra hjælp til skolearbejdet. I tilfælde af at kommunens udgifter på socialområdet falder (fx som følge af at
færre ender på dyre døgninstitutioner), tilbagebetaler kommunen investoren med en mindre gevinst. Private
virksomheder er også involveret i indsatsen i samarbejde med kommunens multidisciplinære indsatshold.
De leverer bl.a. ekstraundervisning til de udsatte unge, så deres skoleresultater kan forbedres.
Casen er et eksempel på, at serviceleverandøren i et socialt investeringsprogram ikke nødvendigvis
behøves at være en privat virksomhed eller en frivillig organisation. I Norrköping Kommune er
serviceleverandøren delvist kommunen selv. Dele af investorens midler går til, at kommunen kan etablere et
kommunalt multidisciplinært indsatshold, der giver en ekstra indsats over for de udsatte unge. Andre dele af
investorens midler går til at ansætte private virksomheder, der hjælper de unge med ekstra skolehjælp.
Case 3: Øget trivsel blandt offentlige medarbejdere (Finland)
I Finland lancerede man i 2015 et socialt investeringsprogram med henblik på at øge offentlige
medarbejderes trivsel og samtidig sænke de offentlige udgifter som følge af færre sygedage.
En række investorer har finansieret, at serviceleverandører arbejder med medarbejdere og ledere i bl.a. en
række finske kommuner med henblik på at skabe et bedre arbejdsmiljø og øge arbejdsglæden for dermed
også at reducere antallet af sygedage. I tilfælde af at sygefraværet falder, tilbagebetales investorerne en del
af den økonomiske gevinst, som den offentlige organisation får ved, at antallet af sygedage falder.
Case 4: Forebyggelse af diabetes (Israel)
I Israel etablerede man i 2016 et socialt investeringsprogram med henblik på at forebygge diabetes. 2.250
borgere i højrisikogruppen for at udvikle type 2-diabetes deltager i et treårigt program, hvor de hjælpes med
at lave livstilsændringer igennem ændrede kost- og motionsvaner. Indsatsen skræddersys til den enkelte. I
tilfælde af at færre borgere udvikler diabetes (sammenlignet med en kontrolgruppe), får investorerne en del
af de besparelser, der opnås i den offentlige sektor som følge af lavere medicinomkostninger, færre
tilkendelser af førtidspensioner og en produktivitetsgevinst pga. fortsat deltagelse på arbejdsmarkedet.

