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DE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER SKABER 
BESKÆFTIGELSESMULIGHEDER OG JOB TIL UDSATTE 
BORGERE, DER IKKE UMIDDELBART KAN HONORERE 

KRAVENE I ORDINÆRE VIRKSOMHEDER,  
SAMTIDIG  

SÆLGER DE PRODUKTER OG YDELSER PÅ ALMINDELIGE 
MARKEDSVILKÅR.  

 
DVS. DE SKAL VÆRE BÆREDYGTIGE BÅDE PÅ  

DEN ØKONOMISK BUNDLINJE OG  
DEN SOCIAL BUNDLINJE 



Husk:  
Alle tekstbokse starter med 
brødtekst.  
For at få punktopstilling på 
teksten, brug forøg 
indrykning 

For at få venstre-stillet 
tekst uden punktopstilling, 
brug formindsk indrykning 
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SÆRLIGE UDFORDRINGER  FOR 
SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER 

Tænke et forretningskoncept, som 
 

•  indebærer, at udsatte ansatte kan tjene penge (nok) til at 
dække deres løn 

•  giver sikkerhed for leverance af produkterne med en 
ustabil målgruppe for beskæftigelsesindsatsen 

•  sikrer en passende opgavemængde, når personalet er så 
ustabilt. 

 
Her er kommunens iværksættervejledning og sparring 
særlig vigtig 
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SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I ODSHERRED 
– ALLEREDE I ET NETVÆRK 

Hørve?	  
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OVERBLIK 

SØV iværksættere: CanAlt, 
Museum, Hørve, Vig festivallen 

1.1.15 I dag Ultimo 
16 

Forslag 
til mål i 
2018 

Antal ordinært ansatte 6 9 13 

Antal flexjobbere i fast job 5 6 10 

Antal skånejobs (fast job) 1 

I alt ordinære jobs 11 15 24 100 

Antal jobtræning  2 2 6 

Unge u/30 i 
uddannelsesklargørende 

3 3 5 

Sårbare unge i fritidsjob 2 

I alt ordinære og afklaring / 
træning 

16 20 37 
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ODSHERRED – HVAD GØR VI? – VI KOMMER 
MED BRÆNDE NÅR NOGEN VIL LAVE BÅL 

ü  Kommunen som playmaker: ved at samle relevante socialøkonomiske 
interessenter – netværk oprettet 

ü  Screening for potentielle socialøkonomiske virksomheder 
ü  Kommunen agerer playmaker ved at koble traditionelle virksomheder 

med de socialøkonomiske virksomheder – og SØV fra andre kommuner 
ü  Iværksættervejledning og sparring (forretningsplanlægning og –

udvikling, netværk) 
ü  Anerkendelse og synlighed af socialøkonomiske virksomheder gennem 

artikler  
ü  Samarbejde på tværs af jobcenter, erhverv og ungeenheden 
ü  Planlagt møde mellem erhvervskonsulenter og udbudskonsulenter om 

mulighederne i forhold til udbud 

 



Husk:  
Alle tekstbokse starter med 
brødtekst.  
For at få punktopstilling på 
teksten, brug forøg 
indrykning 

For at få venstre-stillet 
tekst uden punktopstilling, 
brug formindsk indrykning 

LOKAL FORTÆLLING 

Ikast-Brande: Kan socialøkonomiske virksomheder være et redskab for 
etablerede virksomhedsledere, der gerne vil løfte et større socialt 
ansvar? 
 
Jammerbugt: Kan vi med en særlig type virksomheder skabe liv i 
lokalområderne og arbejdspladser til nogle af vores udsatte borgere? 
 
Skanderborg: Kan socialøkonomiske virksomheder være samlingspunkt 
for borgere, foreninger og virksomheders mange velvillige ressourcer? 
 
Odsherred: Kan socialøkonomiske virksomheder bidrage til udvikling af 
nye produkter og serviceydelser, samtidig med at så mange borgere 
som muligt bliver en aktiv del af arbejdsmarkedet? – eller hvordan skal 
det lyde? 
 
 



Husk:  
Alle tekstbokse starter med 
brødtekst.  
For at få punktopstilling på 
teksten, brug forøg 
indrykning 

For at få venstre-stillet 
tekst uden punktopstilling, 
brug formindsk indrykning 

HVORDAN KICKSTARTER MAN 
SOCIALØKONOMI? 
Kommunen kan: 

•  Sætte den strategiske dagsorden for socialøkonomi og 
være ambassadør for den socialøkonomiske 
virksomhedsform 

•  Bakke op om forretnings- og partnerskabspotentialer 
•  Benytte sig af kommunens eksisterende muligheder i 

forhold til indkøb, mentorordninger og andre 
støttemuligheder 

•  Understøtte socialt iværksætteri 
•  Styrke viden og samarbejde om at fremme socialøkonomi 

internt i kommunen. 
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MULIGE SØV OPGAVER 

•  Halservice, hal-cafe, event-praktik, servicering af legepladser, 
forsamlingshuse, spisehuse /fællesspisningshuse 

•  Pasning af dyr på naturområder 
•  Park og vejområder 
•  Byservice og byopgaver 
•  Turismeservice 
•  Turismeoplevelser 
•  Indkøb af varer, som produceres af SØV (regnslag til 

børnehavebørn, julegaver, repræsentationsgaver) 
•  Fødevareproduktion, distribution og forædling 
•  (helårsopgaver: legehusproduktion, CanAlt, psy.museum, korssting, 

repræsentationsgaver) 
 
NB: Opgaver til hele året!!! 
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DET DER MANGLER FOR AT FÅ 
LIVET TIL AT HÆNGE SAMMEN 




