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HVORFOR – Kommunens VISION

”Lykkes bedre med det, 

der er svært”
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Hvad er det, der er svært?

Velfærdsmodellen lykkes på mange stræk –

kommunerne leverer mange gode resultater 

MEN…..samtidig ses 

▪ stigende mistrivsel blandt børn og unge

▪ stigende antal borgere med psykisk sårbarhed/sygdom

▪ borgere der ”forbliver” på kanten af arbejdsmarkedet 

▪ hjemløshed 

OG … høje, stigende udgifter uden ønskede resultater og effekter
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HVORDAN – vil kommuner bruge disse samarbejder?

Nye partnerskaber, - ”nye øjne med nye tilgange” 

udvikle faglighed og flytte kultur 

– Ny forståelse af opgaven – hvem har definitionsretten? 

– Ny tilgang til samarbejdet med borger og borgers egen rolle

– Udvikle opgaveløsningen – nye løsninger og nye indsatser

Nye partnerskaber, - ”ny økonomi”

investeringsmulighed i en presset økonomi
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Partnerskaber om Sociale investeringer –
hvilke udfordringer?

Mulige udfordringer

– Afkast overfor risici – hvem er målgruppen?

– Konjunkturafhængighed

– Politiske beslutningsproces
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Afkast og risici – hvem er målgruppen? 

Den ”rene” målgruppe 
for den sociale investering

Usikkerheden for 
afkast – udfordrer 
enigheden om 
målgruppen



Afkast og risici – hvem er målgruppen?
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”Tilpasset målgruppe” –
investering med ”større 
sikkerhed for afkast”?

Behov for dialog om ”præmissen for samarbejdet 
set i forhold forretningsmodel og målgruppen”



Refleksioner om mulige velfærdspolitiske udfordringer

I partnerskaber om sociale investeringer:

Risikoprofilens betydning for afgrænsning af målgruppen?

▪ problemernes tyngde, og omfang

▪ tidsperspektiv

▪ forebyggende eller alene reaktive indsatser
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Refleksioner om mulige velfærdspolitiske udfordringer

Hvilke effekt og resultatkrav – kan vi gå på to ben?

- effekt på job, uddannelse og livsmestring

- progression på job, uddannelse og livsmestring

Hvad kan det betyde at de sociale investeringer ”blander blod” 
med ikke offentlige aktører?

– konjunkturafhængighed?

– den politiske beslutningsproces ?
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Opsamling 

– Sociale investeringer baseret på partnerskaber om økonomi 
kan ikke stå alene  

– Partnerskaber om sociale investeringer handler om at udvikle 
fælles, nye tilgange og forståelser af opgave og løsning

– EN fælles forståelse af den relevante økonomimodel

OG

HVORFOR’ et og borgerperspektivet 
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HVORFOR ´et 

”Lykkes bedre med det, 

der er svært”
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Tak for opmærksomheden 

Spørgsmål ?
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