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Høringssvar fra Røde Kors angående Udkast til forslag til lov om Den sociale investerings-

fond 

Røde Kors har med interesse læst ministeriets udkast til forslag til lov om en ny social investerings-

fond som med 50 mio. kr. årligt skal understøtte projekter, hvor der sættes tidligere og mere fore-

byggende ind og skabe bedre rammer for nye partnerskaber mellem den offentlig, private og frivillige 

sektor.  

 

Om fondens rolle generelt 

Vi ser positivt på, at regeringen med den nye fond vil understøtte en mere tidlig og forebyggende ind-

sats på socialområdet, og at fonden vil sætte fokus på de indsatser, der har god effekt. En investering 

i tidlig indsats til eksempelvis udsatte børn vil både kunne forøge deres livskvalitet og livschancer og 

give økonomisk mening. En social investeringsfond som understøtter, opsamler og deler viden på 

dette område vil derfor være af værdi.  

 

Særligt er der behov for mere viden om rammer for og resultater ift. socialøkonomiske investeringer i 

frivilligt regi, da debatten på området har det med at fokusere på offentlige, ofte kommunale, inve-

steringer. Dette er et område, vi håber fonden vil kunne opdyrke.  

 

Om civilsamfundets rolle i lovforslaget 

Vi noterer med tilfredshed, at også civilsamfundet er tænkt med i forslaget og kan indgå i begge ty-

per af projekter, som Den sociale investeringsfond tænkes at kunne støtte. Dvs. dels i projekter, fon-

den selv finansierer, hvor en offentlig partner og evt. en civilsamfundsorganisation arbejder sammen, 

dels i projekter, som fonden understøtter med en privat investor, en offentlig partner og evt. en civil-

samfundsorganisation. 

 

Vi opfordrer til, at dette – rammer og muligheder for civilsamfundets aktører - beskrives tydeligere i 

lovforslagets bemærkninger, der i sin nuværende form ikke gør noget særligt ud af at skelne mellem 

forskellige typer af private aktører. Ovenstående forståelse fik vi først efter en opklarende samtale 

med Finansministeriet.  

 

Samtidig opfordrer vi til at overveje, om ikke fonden bør kunne investere i og understøtte projekter 

med private parter alene (f.eks. en fond/virksomhed og en civilsamfundsorganisation eller to civil-

samfundsorganisationer sammen), så længe kvaliteten af projektet og dermed investeringen kommer 

borgerne og den offentlige økonomi til gode. Som lovforslaget læses, skal der i dag være en offentlig 
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part involveret i alle projekter, men hvis målet er bedst mulige sociale investeringer forekommer 

dette ufleksibelt.  

 

Etiske overvejelser 

Røde Kors gør opmærksom på vigtigheden af, at der i de projekter, fonden støtter, tænkes i langsig-

tede løsninger for borgerne, således at man ikke prioriterer overskud på kort sigt over bæredygtige 

socialfaglige løsninger og livskvalitet på længere sigt.  

 

Afslutningsvist skal det bemærkes, at det at allokere ressourcer gennem socialøkonomiske investerin-

ger også rummer en række etiske overvejelser. Ikke alle målgrupper er lige oplagte valg for sociale 

investeringer. Mennesker, hvis problemer hverken kan forebygges eller ændres – eller hvis problemer 

måske endda bliver forværret over årene – vil have sværere ved at blive en positiv business case og 

tænkningen omkring socialøkonomiske investeringer vil således forfordele visse målgrupper. Det bør 

derfor sikres, at disse målgrupper – eksempelvis misbrugere, kronisk psykisk syge, mennesker med 

udviklingshæmning eller andre handicap - stadig prioriteres politisk og økonomisk ad andre spor.  

 

 

Venlig hilsen 

 

 

 

Anders Ladekarl 

Generalsekretær 

 


