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Referat af konferencen SOCIALT & ØKONOMISK?  
afholdt i Kolding d. 11. april 2018 

 
Dagens Program 
10:00 Velkomst ved Benny Dall, udvalgsformand for Socialøkonomi-, Handicap og 

Hjælpemiddeludvalget, Kolding Kommune 
10:15 ”Sorgfrit Udkomme og timeligt Velvære”: Forskning om dansk socialøkonomi v. 

professor, dr.phil. Anker Brink Lund, CBS   
11:05 Panel: ”Fungerer de kommunale beskæftigelsesafdelinger socialøkonomisk?”  
12:05 Frokost & refleksion 
13:00  Panel: ”Mangler der helhedsforståelse i indkøbsafdelingerne?” 
14:00 Networking & kaffe 
14:30: Panel: ”Hvilken rolle spiller socialøkonomi i erhvervsudviklingen?” 
15:30:  Afrunding ved direktør Gurli Martinussen, TrygFonden. 
15:45 Snak & snacks 
17:00 Tak for i dag 

 

 
 

1. Silja Alish fra IBC Innovationsfabrikken byder velkommen og fortæller om 
Innovationsfabrikken, hvor vi befinder os. 
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2. Velkomst ved Benny Dall, udvalgsformand for Socialøkonomi-, Handicap og 
Hjælpemiddeludvalget, Kolding 
(udvalgsformand for Socialøkonomi-, Handicap og Hjælpemiddeludvalget, Kolding 
Kommune). I Kolding Kommune har man haft fokus på socialøkonomi i cirka 10 år, og 
gennem alle årene har hovedfokus været at skabe jobs for mennesker på kanten af 
arbejdsmarkedet. Dette forsøger man at opnå ved både at fokusere på 
virksomhedernes sociale og økonomiske bundlinjer. 

 
 

3. Anders Krarup præsenterer sig selv og Anker Brink Lund 
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4. Oplæg v. Anker Brink Lund.  
 
 

a. Præsentation af forskningsgruppen og de to rapporter. 
b. Præsentation af baggrunden for forskningsprojektet. 
c. Præsentation af hovedkonklusioner: 

i. Modsætningsfyldte forventninger. 
ii. Det er lettere at gøre rentable virksomheder sociale end den anden vej 

rundt. 
iii. Ordet socialøkonomi opfattes af nogle som stigmatiserende. 

d. Præsentation af dominerende forskningsperspektiver. 
e. Historisk oprids af socialøkonomisk virksomhed i Danmark. 
f. Oversigt over antallet af socialøkonomiske virksomheder rundt omkring i 

Danmark. 
g. Præsentation af analytiske sondringer mellem markedsbaserede-, 

kommunebaserede- og foreningsbaserede SV’er – herunder Pearce’s model. 
h. Præsentation af de forskellige grupper, der har udkomme ved socialøkonomisk 

virksomhed i bred forstand; 
i. Valuering af arbejdsintegrerende virkninger og andre sociale virkninger af 

forskellige dele af den danske økonomi. 
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5. Første panel: ”Fungerer de kommunale beskæftigelsesafdelinger 
socialøkonomisk?” 

 
Paneldeltagere:  Lone Gregaard, Huset Venture (LG); Benny Dall, Kolding Kommune 
(BD); Johnnie Kragh, Specialisterne (JR); John Kvistgaard, Silkeborg Kommune (JO). 
 
JO: Registreringsordningen har en væsentlig betydning i Silkeborg Kommune, fx i 
relation til indkøbssamarbejdet. SØ har været 3 år på dagsordenen i Silkeborg. Hver 3. 
Måned afrapporteres det, hvordan det går med virksomhederne og den kommunale 
indsats på området. Socialøkonomi er højt på dagsordenen i alle relevante afdelinger i 
kommunen, og alle afdelingerne ved, hvad socialøkonomi drejer sig om; så 
socialøkonomien er fuldt integreret i Silkeborg Kommune. 
 
LG: Præsenterer sig selv og Huset Venture. Hovedstadsafdelingen arbejder sammen 
med 12-13 forskellige kommuner, og har derfor meget blandede erfaringer med 
kommunesamarbejdet. Oplever generelt stor interesse og lydhørhed. I forhold til at 
skabende forpligtende samarbejder, halter det mange steder med velviljen fra 
kommunernes side. 
 
JR: Præsenterer sin virksomhed Specialisterne. Har samarbejdet med 40 kommuner og 
haft meget tæt samarbejde med nogle af disse kommuner. Skal til at samarbejde med 
hjemkommunen Ballerup i et forpligtende samarbejde – ”payment by result”. Er gået 
fra enkeltmandsvirksomhed til multinational virksomhed med 35 forskellige 
afdelinger. Samarbejdet med kommunerne er overordnet godt, men man har også 
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oplevet problemer med at få kommunerne til at anerkende den forskel man gør og 
betale for den. 
 
BD: Det er ikke tilstrækkeligt at beskæftigelsesafdelingen virker socialøkonomisk. Man 
er nødt til at kigge på tværs, for ansvaret kan ikke løftes i beskæftigelsesafdelingerne 
alene. Socialøkonomien er på vej væk fra den model, hvor man tager nogle borgere ned 
fra hylderne og beder socialøkonomiske virksomheder om at stå for at lave forløb for 
dem. I Kolding ønsker vi, at der kommer mere end bare et forløb ud af det. Vi ønsker, at 
borgerne rent faktisk kommer i arbejde – og helst via en ansøgningsproces frem for en 
”ned-fra-hylden” proces. I Kolding vil vi desuden gerne udvikle den måde, vi 
rekrutterer personer til socialøkonomi. Vi vil gerne blive bedre til at få øje på 
potentielle problemer før de opstår, og vi vil ikke vente til, at folk har været 
narkomaner i 30 år, før vi gør en indsats – som eksempelvis gennem det kommende 
projekt ”talentspejderne”. Vil gerne adresserer de store sociale problemer såsom 
ensomhed, angst, socialfobi og prioritere initiativer, der kan hjælpe til at løse sådanne 
problemer. 
 

 
 
Input fra salen (Lotte Stærmose, Updesign): Det betyder meget, at kommunen 
anerkender den indsats, man yder. Og desuden er der brug for hjælp til paragraffer og 
lignende. Det kan være svært at påtage sig stemplet som socialøkonomisk virksomhed, 
uden at det kræver en masse forklaring. 
 
LG: Det ER reelle jobs, vi skaber. Vi taler meget om socialt udsatte, og det skal man 
måske passe lidt på med. Der kan også være tale om en person med en brækket ryg, 
som kan lave et helt reelt stykke arbejde, men som måske har brug for lidt 
hjælpemidler. Tilslutter mig, at der er brug for et stempel, som gør, at man kan være 
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stolt af at købe varer fra socialøkonomiske virksomheder. Vi skal bruge et sprog, der 
hæver os op. 
 
JR: Penge fra kommunerne er vigtigt, men viden og arbejdsgange er også utrolig vigtigt. 
Mange kommuner ved ikke nok om de udsatte borgere og deres baggrund – herunder 
eventuelle diagnoser. Derfor er der noget viden, der skal formidles. 
 
JO: Vi har fokus på, at skabe samarbejde på tværs, hvor vi både samarbejder med 
socialøkonomiske virksomheder og store ordinære virksomheder, der kan udbyde 
opgaver til de socialøkonomiske virksomheder og dermed gavne deres CSR. Sådanne 
samarbejder på tværs giver gode resultater på bundlinjen. Har sat en målsætning om, 
at man vil have 20 socialøkonomiske virksomheder og 20 in-house modeller inden 
2020. Herigennem vil man skabe 150 arbejdspladser for borgere på kanten af 
arbejdsmarkedet i samme periode. Denne målsætning er fulgt op af en business-case, 
som viser, at det vil være en god investering for kommunen (giver 9,2 mio. Mere i 
kommunekassen) – og tænk desuden på alle de andre outcomes for de borgere, der 
kommer i beskæftigelse, både økonomisk, sundhedsmæssigt osv.  
 
Input fra salen (Kis Østergaard): Hvordan får vi det socialøkonomiske arbejde 
forankret på en god måde uden at tale om mennesker som ting? Vi skal passe på med 
at tænke socialøkonomi som ”projekter”, fordi projekter som regel er noget meget 
flygtigt. De involverede har brug for forankring og kontinuitet. 
 
Input fra salen (Ella Hilker, Haverefugiet): Ønsker mere handling og meningsfuld 
beskæftigelse. 
 
JO: Forplant strategien så tæt på beslutningstagerne som muligt. Det er vigtigt, at de 
kommunale strategier har opbakning hos kommunalbestyrelsen og i 
arbejdsmarkedsudvalget, det er vigtigt at skabe en langsigtet strategi, og det er vigtigt 
at indfri sine mål og dokumentere og evaluere dem efterfølgende. 
 
LG: Hvordan kan vi undgå, at de samarbejder, vi i samarbejde med kommunen sætter i 
søen med de store ordinære virksomheder ikke glipper i sidste øjeblik? Det er vigtigt 
at sikre, hvis det ikke skal gå ud over de involverede personer. 
 
JR: Når vi tager kontakt til virksomheder, kommer vi ikke med hatten i hånden, men 
lægger vi vægt på, at vi har noget væsentligt at bidrage med: en uudnyttet merværdi, 
som vores medarbejdere kan skabe. 
 
Input fra salen (Malene Gregaard Wilsly, Powerjobsøgerne): Startede for 8 år siden 
uden nogen form for økonomi, og er i dag en landsdækkende organisation. Fik 
anbefalet at lade sig registrere som socialøkonomisk virksomhed for at få et bedre 
samarbejde med kommunerne. Nu er vi blevet registrerede, og ude på jobcentrene 
oplever jeg, at der er mange, der  ikke ved, hvordan de skal forholde sig til, at vi er 
registreret socialøkonomisk virksomhed. 
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Input fra salen (Lotte Stærmose, Updesign): Virksomheder og kommuner skal være 
hinandens vandbærere; dvs. vi skal gøre det, vi hver især er bedst til og hele tiden søge 
at støtte hinanden. 
 
JR: Det kommunale samarbejde kan være tungt og kompliceret. 
 
BD: Kommunerne kan blive bedre til at gøre det kommunale samarbejde gnidningsfrit. 
Kolding kommune forsøger at gøre dette på forskellig vis, fx ved at skabe én indgang til 
kommunen. Men virksomhederne kan også gøre deres ved at gøre sig attraktive over 
for de borgere, der har brug for den hjælpende hånd. 
 
LG: Jeg er enig med Benny Dall. Lad os betragte hinanden som forretningsforbindelser 
og støtte hinanden. 
 
JO: Jeg plejer at råde de socialøkonomiske virksomheder til indledningsvis at fokusere 
på at tjene nogle penge, for når først virksomheden er blevet rentabel, er der større 
overskud til at have hjertet med. 

  
 

 
 

FROKOSTPAUSE 
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6. Andet Panel ”Mangler der helhedsforståelse i indkøbsafdelingerne?” 
 

Paneldeltagere: Hanne Danielsen, Grennessminde (HD); Cecilie Schwartz Førby, Odense 
Kommune (CF); Stephan Lee, Nordvirk (SL); Peter Mortensen, Jammerbugt Kommune 
(PM). 

 
SL: Præsenterer virksomheden Nordvirk. Tidligere har prisen betydet mindre, men nu 
er kommunen i en sparerunde, så nu er prisen begyndt at betyde en hel masse, og vi er 
derfor i en forhandling om at sætte prisen ned. Støder på en mur, når vi skal købe 
computere hos kommunen. Har efter lang tid dog fået etableret samarbejder med flere 
forskellige kommuner om at købe deres udtjente computere. Endnu mere besvær har 
de med at sælge ydelser til kommunen – ex. få deres unge til at løse IT opgaver for 
kommunen. Det er meget besværligt, og derfor fokuserer Nordvirk mere på at sælge 
ydelser til private virksomheder. Som SØV har vi dog også en opgave i at levere varen 
og holde kvaliteten høj. 
 
HD: Enig i, at prisen betyder alt. Og det synes jeg også er helt på sin plads, for det 
handler jo også om skatteborgernes penge. Men når det er sagt, kan man jo diskutere, 
hvad det så er, kommunen køber, og hvordan man gør prisen op. Hos Grennessminde 
er vores ydelser desværre aldrig billigst, men det handler for os at se om, at vores 
tilbud også er bedre end de billigere alternativer, og dette er årsagen til, at vi kan få 
solgt vores ydelser alligevel. 
 
CF: Som kommuner skal vi ikke nødvendigvis altid købe billigst, men vi er selvfølgelig 
underlagt økonomisk ansvarlig forvaltning. Det er meget sjældent, at det kun er prisen, 
der er afgørende i kommunale udbud. Mange SØV kan dog godt konkurrere på 
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priserne, men der er også områder, hvor socialøkonomien måske er blevet for dyr. Vi 
ser eksempler, hvor SØV er dobbelt så dyre, og det vurderer vi som ikke-ansvarlig 
økonomisk forvaltning uanset hvordan vi vender og drejer det i forhold til en 
helhedsvurdering.  
Vi har tidligere prøvet at finde SØV’ere til at løse nogle af kommunens opgaver, men 
der fandt vi ud af, at der tilsyneladende ikke var nogen SØV i kommunen. Derfor lavede 
vi i Odense vores egen registreringsordning, som hjalp os til at lokalisere disse 
virksomheder. 
SØV skal tidligere i forløbet gøre det klart, hvor store ordre de selv kan tage. Vi bruger 
desværre rigtig meget tid på at snakke frem og tilbage med virksomheder, der finder 
ud af at de ikke kan løse hele opgaven. 
 
Inputs fra salen (Frida Tarp, Aalborg Kommune): Det kan være svært at afgøre, 
hvordan man prioriterer mellem SØV og lokale virksomheder. 
 
PM: Fortæller om socialøkonomi i Jammerbugt Kommune. Kommunerne kan godt gå 
forrest og tage samfundsansvar, når vi vælger udbydere af varer og ydelser. Men det er 
først blevet muligt med den udbudslov, vi fik for 2 år siden, så det skal måske stadig 
lige gå op for nogle kommuner, at det er tid til at ændre praksis. Og fordi det er relativt 
nyt, er det måske først nu, man er ved at få de gode idéer til alle de gode ting man kan 
gøre; fx købe ind hos de socialøkonomiske virksomheder. Nu har vi gjort det nemt for 
indkøbere at vælge socialøkonomisk ved at linke til socialøkonomiske virksomheder 
på vores hjemmeside. Vi har desuden forsøgt at formidle kontakt mellem indkøbere og 
SØV ved at arrangere et informationsmøde, hvor SØV kunne præsentere deres 
produkter, men vi ramte desværre sammen med et andet arrangement og fik alt for få 
tilmeldte. Til efteråret vil vi prøve igen. Vi er desuden ved at revidere vores 
indkøbspolitik og skrive samfundsansvar ind i politikken. Vi vil tænke samfundsansvar 
bredere end klausuler. 
 
HD: Jeg tror, at jyderne generelt er bedre til at forstå, hvad socialøkonomi handler om. 
Det er mit indtryk, at det i Jylland er nemmere at få hele kommunen med og at blive 
lyttet til. 
 
PM: Vores SMV’er er også gode til at ansætte folk i fleksjob. Måske skyldes det, at vi er 
placeret langt fra de store byer og derfor altid har været vant til, at der skal tages hånd 
om alle i de små lokalsamfund. 
 
Inputs fra salen: (Inge Bak fra Huset Venture) Nu har vi talt meget om udbud, men 
mange SØV er jo også små, og vil måske bare gerne ind og have fat på nogle 
småopgaver. Gjorde det en forskel, at Odense kommune oprettede deres portal med 
registrering af SØV? 
 
CF: Ja, det gjorde det bestemt. Det betyder, at vi oftere bruger SØV til at løse små 
opgaver, som vi ikke på forhånd var klar over, at der fandtes SØV til at løse. Og 
omvendt bruger vi også portalen til at kommunikere mindre opgaver ud til SØV med 
forespørgsler om, hvorvidt de kan løses socialøkonomisk. Som SØV kan det være en 
god idé selv at tage fat i kommunen og byde ind med, hvad man kan. 
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Inputs fra salen (Pia Blak, Køge Kommune): Meget svært at finde frem til de 
socialøkonomiske leverandører. 
 
Frida Tarp: I Aalborg har vi haft et eksemplarisk udbud omkring skolemøbler, hvor vi 
har fundet nogle store spillere, som har haft formatet, og så har vi fra kommunens side 
stillet krav om sociale arbejdspladser og formidlet kontakt til sociale 
underleverandører. 
 

 
 
Input fra salen (Rasmus Højen fra Råd&Dåd i Jammerbugt): Før kommunalreformen 
havde vi rigtig mange opgaver fra kommunen. Dengang havde de kommunalt ansatte 
bedre kontakt til de lokale. I dag er indkøbscheferne meget langt fra borgerne. Kunne 
man ikke udpege nogle lokale, der kan hjælpe med at finde frem til de rigtige til at løse 
opgaverne? 
 
PM: Mange småopgaver i kommunen bliver aldrig løst, så det gælder også om at 
identificere nogle af alle de opgaver og gøre dem socialøkonomiske. Eksempelvis 
havde vi nogle institutionsbarnevogne som ikke blev repareret, men blot stod i en 
kælder. Det blev så løst ved at skabe kontakt mellem lederen af området og en 
socialøkonomisk virksomhed der kunne stå for servicen. 
 
SL: Giv magten til institutionslederne, så de selv kan bestemme, hvor de vil købe deres 
varer og ydelser. I dag er det meget svært at sælge noget, fordi bureaukratiet er så 
stærkt, og beslutningerne om indkøb er stærkt centraliserede. 
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PM (tilføjelse): Indkøbsfunktionerne i Jammerbugt Kommune er faktisk 
decentraliserede. Måske er udfordringen at det kan være svært at finde den rette 
indkøber. 
 
HD: I Grennessminde løser vi mange småopgaver for private virksomheder, og dette 
skaber også opmærksomhed hos kommunerne. Og til dem, der ikke kan finde 
SØV’erne, så tag kontakt til os, fordi vi har kontakt til en hel masse virksomheder og vil 
gerne formidle kontakt. 
 
CF: Jamen vi har faktisk tit svært ved at finde de her virksomheder. Jeg tror ikke, vi har 
fået et eneste opkald fra SØV, der gerne vil  
 
Input fra salen (Kis Østergaard): Har budt ind på Odense Kommunes jobcenter med 
socialøkonomiske beskæftigelsestilbud. 
 
HD: Spørgsmålet om konkurrenceforvridning spiller desværre en stor rolle i nogle 
kommuner, hvor der hersker nogle opfattelser af, at handel med os er 
konkurrenceforvridende, bl.a. fordi vi aldrig er billigst. 

 
PM: Der er mange myter på dette område, men det forsøger vi at løse ved at afklare 
baggrunden for indgåelsen af vores samarbejde i den partnerskabsaftale vi har indgået 
med de socialøkonomiske virksomheder. Alle virksomhederne i partnerskabet har 
deltaget i et kursus omkring prisfastsættelse på de ydelser de leverer. Der er en helt 
klar lov på området, som alle virksomhederne efterlever. Fortæller om projektet 
”Samspillet”, som er et værktøj til, hvordan man kan føre sociale entreprenør-idéer ud i 
livet. 

 
CF: Én ting er at finde socialøkonomiske virksomheder, men vi er nødt til specifikt at 
kunne identificere virksomheder, der også er socialøkonomiske i udbudslovens 
forstand. 
 
ABL: i forhold til at skabe kendskab til SØV, så er det vigtigt at få afklaret nogle 
begreber. Desuden er der ikke loves guld og grønne skove for alle og enhver. Kort sagt: 
realistiske forventninger, tak. 
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NETWORKING & KAFFE 
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7. Tredje Panel: ” Hvilken rolle spiller socialøkonomi i erhvervsudviklingen? 
 
Paneldeltagere: Carsten Moberg, Logistikkompagniet (CM); Inger Voldum, 
Virksomhedsporten (IV); Frida Tarp, Aalborg Kommune (FT); Trine Velling, Kolding 
Kommune (TV). 
 
CM: Logistikkompagniet er ikke en SØV og er ikke tænkt sådan. Vi har omkring 100 
ansatte, og vi har samarbejde med forskellige kommuner i forhold til at tage borgere 
ind, der skal have en ekstra chance. Vi tager os dog ikke betalt hos kommunerne, men 
vores forretningsplan bygger på, at de opgaver vi løser eksternt skal være lønsomme 
for os. For et par år siden kom en række kommuner dog og ville have folk i løntilskud 
og lignende, men det fungerede ikke for os. Vi fik tilbudt forskellige ordninger – uden 
at vide hvad vi gjorde – og hvor vi behandlede alle ens. Det gav ingen resultater for 
hverken borgere, kommunerne eller os, hvorfor vi ændrede taktik, ansatte mentorer 
og lavede virksomhedscenteraftaler med kommunerne, og i dag behandler det meget 
professionelt, hvilket giver de rigtige resultater. Vi er begyndt at bede kommunerne 
om at rekruttere nogle mennesker, som passer til vores virksomhed, og hvis der så er 
et match, ansætter vi dem.  Vi arbejder ikke som socialøkonomisk virksomhed, vi 
arbejder som socialt ansvarlig virksomhed. Men jeg har stor respekt for 
socialøkonomiske virksomheder og det arbejde de gør med at udvikle innovative 
løsninger, der skal inkorporeres i de ordinære virksomheder på sigt. 
 
FT: Jeg blev ansat for et par år siden i Aalborg som socialøkonomisk konsulent, hvilket 
betyder, at jeg skal stå til rådighed for virksomheder der ikke KUN har fokus på at tjene 
penge. Vi har lavet et projekt i Aalborg, hvor vi samarbejder med private virksomheder 
om at skabe småjobs for mennesker på kanten af arbejdet ”Små Job med Mening” – 
socialt ansvar købt ind på time. På den måde har vi haft held til at skabe 
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opmærksomhed om socialt ansvar i ansættelser i de private virksomheder, og det tror 
jeg også gavner samarbejdet mellem SØV og ordinære private virksomheder. 
 
IV: Vi er meget handlingsorienterede, og vi har fokus på at tjene penge samtidig med 
vores sociale formål. I løbet af de fire år, hvor jeg har været i virksomheden, er vi 
blevet bedre til at levere kvalitet i ydelser til jobcentrene, og samtidig vækster vi i 
opgaverne, vi løser for private kunder. 
 
TV: I Roskilde har vi vundet priser for socialøkonomi og haft en socialøkonomisk 
strategi de sidste fire år. Vi er nu ved at lave en ny strategi, og vi vil sætte fokus på, 
hvilke lokale problemer, vi tror, socialøkonomi kan være med til at løse. Frem for at 
sætte mål om antal virksomheder, vil vi gerne være målrettede omkring de ting, vi 
gerne vil have løst. Vi vil ligeledes målrette strategien efter de socialøkonomiske 
virksomheders modenhedsstadie. Der er umiddelbart 3 stadier: idéstadiet, 
iværksætterstadiet og stadiet, hvor virksomheden er etableret.  Det er meget 
forskellige behov, der skal dækkes i de forskellige stadier.   
 
FT: Savner handling fra socialøkonomiske virksomheder; mange skal blive bedre til at 
gøre opmærksom og brande sig selv, både over for kommunen, forbrugere, 
virksomheder og borgere. 

 
Input fra salen (Peter Mortensen, Jammerbugt): Vi har erfaring med, at 
erhvervsfremmesystemet faktisk rummer mange muligheder for de sociale 
virksomheder og kan tilføre dem noget værdi, selvom konsulenter kan virke 
skræmmende. Eksempler vi har anvendt med succes er kurser og workshops om salg 
og forretningsudvikling.. Det tror jeg, der er mange virksomheder, der ikke er 
opmærksomme på. 
 
 
Input fra salen (Kis Østergaard): Vi skal hjælpes ad med at ændre diskursen omkring 
socialøkonomisk virksomhed, så det ikke bliver opfattet negativt som noget 
uprofessionelt, utilregneligt. 
 
Input fra salen (Mette Harbøll, Herning Kommune): Det er svært at finde materiale om 
socialøkonomisk virksomhed, når man søger på nettet.  
 
Input fra salen (Lotte Stærmose, Updesign): Jeg vil gerne selv tage ansvar for at gøre 
min virksomhed synlig, men jeg ser det også som en opgave, virksomheder og 
kommuner kan være fælles om.  
 
FT: Vi skal tage udgangspunkt i de sociale agendaer, der i forvejen dominerer hos de 
ordinære private virksomheder (fx verdensmålene). Vi skal gøre det let for de 
ordinære virksomheder at tage socialt ansvar og at samarbejde med SØV. 
Meningsfuldhed og purpose er meget oppe i tiden og betyder også meget i de yngre 
generationer, og det skal vi bruge konstruktivt. 
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TV: Når jeg møder iværksættere i Roskilde Kommune, så præsenterer de tit en idé og 
spørger, om de kan få penge fra kommunen. Der ligger altså åbenbart en forventning 
fra start om at man skal have penge fra kommunen. Det er godt at starte samarbejdet 
med kommunen tidligt i forløbet, så man kan udvikle de sammen og målrette det de 
målgrupper, kommunen arbejder med. 
 
CM: Har svært ved at se fordelene ved at lade sig registrere som socialøkonomisk 
virksomhed. Hvad er de erhvervsfremmende effekter ved at være registreret? 
 

 
 
Input fra salen (Anette Herbst, Historicum): Min virksomhed er 14 år gammel, vi har 7 
ansatte. Har altid arbejdet socialøkonomisk uden at vide, at det var det, det hed. Men 
jeg tænkte, at det måske kunne gavne mig at kalde mig selv socialøkonomisk, så 
samarbejdspartnere bedre kunne forstå, hvilken virksomhed vi er. Derfor lod jeg mig 
registrere socialøkonomisk virksomhed. Og jeg vil hilse at sige; det hjalp ikke. Intet er 
ændret, og jeg har stadig svært ved at blive forstået – både fra erhvervslivet og fra 
museer, der tror jeg modtager penge fra kommunen eller kan sende min produktion til 
Kina. 
 
Input fra salen (Hanne Danielsen): Vi har ladet os registrere – ikke med henblik på at få 
fordele, men har alligevel opdaget nogle fordele: dels er vi blevet nemmere at finde 
frem til, og dels oplever vi, at det sender et godt signal til vores samarbejdspartnere. 
Men for mig handler det også om, at man sender et signal eller en hensigtserklæring 
om, hvilken type virksomhed og hvilket samfund man arbejder for. 
 
Input fra salen (Stephan Lee): Vi får ikke penge fra kommunen, vi sælger en 
pædagogisk ydelse til dem. 
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Input fra salen (Lone Gregaard): Vi samarbejder med unge designere, og de vil meget 
gerne kunne sætte et mærke på deres tøj, der fortæller, at de samarbejder med 
socialøkonomiske virksomheder. 
 
IV: Det er vigtigt at have en forretningstankegang inde over ens arbejde med 
kommunen – på samme måde som man har det for private samarbejdspartnere. 
 
FT: Socialøkonomi skal ikke kun handle om beskæftigelse og aktivering af udsatte. Vi 
skal blive bedre til at finde ud af, hvordan vi også kan skabe impact på andre områder. 
 
CM: Sørg for at gøre jer unikke på det I kan, og hvis det I kan er at være socialt 
ansvarlige, så gør det. Og I kan illustrere og brande jeres sociale ansvarlighed med 
værdimålings-værktøjet på www.socialetal.dk.  
 
TV: Håber nogle af de spændende diskussioner, der er blevet åbnet op for i dag vil 
fortsætte – evt. i det nye videnscenter for socialøkonomi. 
 
 

 
 

8. Afrunding v. Anker 
a. Præsentation af resultatet af karaktergivning: Socialøkonomi er den eneste del 

af økonomien, som konferencedeltagerne har placeret i top 3 både i forhold til 
arbejdsintegrerende virkninger og andre sociale virkninger. 

b. Hvordan sondrer vi mellem sociale virksomheder og ordinære virksomheder, 
uden at sige, at ordinære virksomheder ikke kan være sociale ansvarlige? 

 

http://www.socialetal.dk/
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9. Afrunding v. Gurli Martinussen: 
a. Spændende dag med mange gode oplæg til videre drøftelser. 
b. TrygFondens baggrund for at indgå i projektet: Vi ved at tilknytning til 

arbejdsmarkedet er en meget vigtig faktor for menneskers trivsel, man har brug 
for at føle, at man hører til. Og derfor synes vi, at virksomheder, der ansætter 
mennesker på kanten af arbejdsmarkedet er vigtige at beskæftige sig med. 

c. Vi har tidligere samarbejdet med VIVE om trivselsmålingen, hvori man bl.a. 
finder at arbejdsløshed har stor betydning i forhold til menneskers følelser af at 
være socialt ekskluderet. 

d. Sidder også i bestyrelsen hos Den Sociale Kapitalfond, hvor man på forskellig 
vis arbejder for at gøre SØV (og andre socialt ansvarlige virksomheder) 
levedygtige, så der kan skabes varige jobs til mennesker på kanten af 
arbejdsmarkedet. 

e. Imponeret over det store engagement fra både kommuner og virksomheder, jeg 
har oplevet i dag. 
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Der var tilmeldt 116 konferencedeltagere – heraf 59 fra 
virksomheder og 49 fra kommuner.  

 


