
Om Projektet 

• Rummelig Genstart er støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og EU’s 
socialfond. Projektet gennemføres i et samarbejde mellem Projekter Imidt og 
Kooperationen. 

• Projektets formål er at modvirke de negative sociale konsekvenser af COVID-19 ved at 
iværksætte en række aktiviteter, der øger beskæftigelsen for mennesker på kanten af 
arbejdsmarkedet. 

• Projektet foregår i 2021-22 og fokuserer på tre områder: Borgerrettede aktiviteter, 
socialøkonomiske partnerskaber og sociale indkøb. 
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Udviklingsforum for sociale indkøb 

Udviklingsforum for sociale indkøb samler min. 10 kommuner, der ønsker at afsøge mulighederne
for i højere grad at indtænke sociale eller socialøkonomiske hensyn i deres indkøbspraksis. Målet
hermed kan fx være at skabe jobåbninger til borgere på kanten af eller uden for arbejdsmarkedet.
Forummet består af en møderække, der både indeholder faglige oplæg og mulighed for at dele viden
og erfaringer kommunerne imellem. Møderne afholdes i 2021-2022. Opstartsmøde i oktober 2021.

Mødernes indhold vil blive fastlagt i dialog med de deltagende kommuner og kan fx være:

• De juridiske rammer for sociale indkøb, herunder muligheder for at reservere kontrakter, 
anvendelse af sociale klausuler og innovationspartnerskaber. 

• Fremgangsmåder ift. at anvende sociale tildelingskriterier eller kontraktvilkår i 
udbudssammenhæng, herunder også opfølgning. 

• Samspillet med beskæftigelsesområdet og –lovgivningen: Målgrupper, virkemidler og
beskæftigelsesmæssig effekt. 

• Erfaringer med sociale indkøb om en ”driver” for at fremme socialøkonomi og social 
ansvarlighed. 

• Viden om feltet: Socialøkonomiske og socialt ansvarlige virksomheder og deres 
samarbejdsformer. 



Sociale indkøb - Fyrtårnskommuner

Kommuner med særlig interesse i sociale indkøb og/eller socialøkonomiske partnerskaber har
mulighed for at blive fyrtårnskommune i projektet. For at blive fyrtårnskommune skal en kommune
(inden for projektperioden) have til hensigt at gennemføre et indkøb, hvori der indgår sociale hensyn.

• Hvordan hjælper vi?
• Vi sparrer med jer igennem forløbet, og lægger timer i at afklare spørgsmål, afdække erfaringer

mv. Herudover har vi ressourcer til at gennemføre aktiviteter/arrangementer, der kan styrke
dialog og det gensidige kendskab mellem kommunen og lokale socialøkonomiske og socialt
ansvarlige virksomheder.

• Hvad hjælper vi med?
• Afklaring ift. de juridiske rammer: Hvilke rammer sætter hhv. udbudsreglerne og 

beskæftigelseslovgivningen for at inddrage sociale hensyn?   
• Afdækning af redskaber og erfaringer: Hvad har andre offentlige indkøbere gjort (I DK og evt. i 

udlandet)? 
• Afdækning af og dialog med markedet: Hvad findes der af leverandører, og hvad kan de levere? 
• Viden om feltet: Socialøkonomiske og socialt ansvarlige virksomheder og deres 

samarbejdsformer. 



Socialøkonomiske Partnerskaber

Rummelig Genstart tilbyder én-til-én vejledningsforløb, der hjælper 
virksomheder med at starte nye socialøkonomiske partnerskaber.

• Vejledningsforløbene varer fem måneder og gennemføres i perioden fra 
oktober 2021 til december 2022.

• Et socialøkonomisk partnerskab er et lokalt virksomhedssamarbejde. Typisk 
mellem en socialøkonomisk virksomhed og en virksomhed, der ønsker at 
tage et socialt ansvar. Kommunen og andre aktører kan også spille en rolle.

• Et succesfuldt partnerskab styrker driften og omsætningen for begge 
partnere og skaber samtidig beskæftigelse til mennesker, der har stået uden 
for arbejdsmarkedet. 


