Obs! Tal og grafer i denne folder er foreløbige. Beregningen bygger på tal fra
Danmarks Statistik. Målgruppen for beregningen er kriminelle dømt for vold og/
eller salg af narkotika med løsladelse i 2003. Bidraget til det offentlige er ekskl.
tilbageløb.
Beregningen er gennemført af Den Sociale Kapitalfond på baggrund af input fra
Erhvervsstyrelsen, Socialstyrelsen, Social- og Indenrigsministeriet, Styrelsen
for Arbejdsmarked og Rekruttering, Kolding Kommune, Københavns Kommune,
Bikubenfonden og TrygFonden. Det redaktionelle ansvar deles af Den Sociale
Kapitalfond og Erhvervsstyrelsen.

Vil du vide mere?

Kontakt
Anne Kjær Skovgaard, Den Sociale Kapitalfond, på 36959796 eller
Majken Caroline Jacobsen, Erhvervsstyrelsen, på 35291696.

Sæt
tal
på
social
værdi

Sæt tal på social værdi

Hvorfor
Vi investerer årligt milliarder af kroner i velfærd. Det skal vi have
mest muligt ud af.
Derfor har vi brug for at sætte tal på social værdi, så vi har et grundlag for at prioritere. Og der findes mange bud på regnemodeller. Men
hverken i Danmark eller internationalt findes der en standardiseret
tilgang til, hvordan man gør det.
Hvad er for eksempel værdien af, at en person kommer ud af stofmisbrug, kriminalitet og arbejdsløshed? Kan vi blive enige om,
hvordan vi kan måle på det, så har vi en fælles standard, og så kan
vi sammenligne investeringers samfundsøkonomiske værdi.
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Hvad
Både virksomheder, kommuner og fonde mangler en standard, der
kan guide til gode beregninger. Og et værktøj, som kan sætte tal på
den forandring, en indsats betyder for det enkelte menneske – og
for samfundet.
Der findes ikke et tal – ikke en metode, som kan dække alle behov.
Første skridt på vejen er at definere mulige metoder, altså hvordan
man kan regne – hvad tæller med som værdi og med hvilken tidshorisont. Regnestykket bliver mere præcist, jo mere fyldestgørende
data man har.
Det er forskelligt, hvad behovet for præcision er – for eksempel kan
investorens behov være et andet end kommunens. Derfor er det vigtigt, at gøre det tydeligt, hvilke beregninger, der kan sammenlignes
og hvordan.
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Hvornår

NU
Juni ´16
Det, der er udviklet:
✳ Rammen for fælles principper
✳ Regneeksempler

Det, der er regnet på:
✳ Offentlige besparelser

4

VISION
Det, vi vil udvikle:
✳ Standard
✳ Indikatorbank?

Det, vi ikke kan
regne på endnu:
✳ Omkostninger til
sagsbehandling i
kommunerne
✳ Tryghed
✳ Livskvalitet
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Hvordan
Hårde kriminelle, som får job efter løsladelse, bidrager med en halv
million mere til det offentlige over ti år sammenlignet med dem,
som ikke får job.
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I eksemplet har vi kun skat, overførsler og løn med. Man kan gøre
beregningen mere præcis ved at bruge flere indikatorer som:

Værdien af at komme i
arbejde/uddannelse

Sygehusindlæggelser

Kriminalitet

Løn
Overførsler
Skat

Offentlig
sygesikring

Lægemidler
Forebyggende
foranstalt
ninger

Værdien
af fritid

Andre administrative
omkostninger

Forbedrede opvækstvilkår for børn
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