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Afsluttende opsamling 
Denne opsamling vil beskrive, hvilke indsatser og erfaringer der er gjort undervejs i opgave-
løsningen, der handlede om  

1) Camps med fokus på beskæftigelse for de socialøkonomiske virksomheder, hvor kommuner 
blev inviteret med ind og  

2) Kommunenetværket. 

 

Camps 
Cabi har siden juni 2014 stået for at udvikle, facilitere og drive de camps, der havde fokus på 
beskæftigelse og samarbejde mellem socialøkonomiske virksomheder og kommuner. Det er 
blevet til i alt fire camps samt en mini-camp i efteråret 2016, hvor kun fire virksomheder fra 
Social StartUp programmet deltog grundet Det Sociale Vækstprograms afslutning tidligere på 
året. 

I de fire camps har fokus været på at øge de socialøkonomiske virksomheders kendskab til – 
og viden om – kommunerne og jobcentrene. Vi startede med at have et stort fokus på faglige 
oplæg, der skulle danne grundlag for en faglig snak mellem de socialøkonomiske virksomhe-
der og kommunerne. Derfor fyldte de faglige oplæg meget på de første to camps. Efter hver 
camp rettede Cabis konsulent i samarbejde med projektlederen i Den Sociale Kapitalfond til i 
form og indhold på campen, baseret på de kommentarer og ønsker der var blevet indhentet i 
en fast afsluttende evaluering med henholdsvis de socialøkonomiske virksomheder og kom-
munerne hver for sig.  

Nogle af de kommentarer, der kom efter de første to camps, handlede om at få mere tid til 
formelt og uformelt netværk. Det førte blandt andet til, at der blev ændret i opbygningen på 
de efterfølgende to camps, så fokus stadig var på fagligt input fra både Cabi, kommuner, andre 
socialøkonomiske virksomheder og eksterne konsulenter, men også lige så meget på at danne 
netværk mellem kommunerne og de socialøkonomiske virksomheder. På den måde blev det 
til, at hvor kommunerne først deltog fra dag 2 i de første to camps, kom de allerede om efter-
middagen på dag 1. For at imødekomme ønsket om at netværke startede disse camps med 
speeddates, hvor alle de socialøkonomiske virksomheder fik ti minutter med hver enkelt kom-
mune. For at være klar til dette havde alle virksomhederne forberedt en elevatortale, som hver 
speeddate startede med. På den måde imødekom vi et ønske fra begge parter om, at de gerne 
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ville have mere tid til at tale med hinanden om mulighederne for samarbejde samt mere 
uformel snak, som de fik ved middagen om aftenen på dag 1. Ændringen i opbygningen af de 
to sidste camps fungerede fint for begge parter.  

På den femte mini-camp i efteråret 2016 var setuppet et helt andet, da der kun deltog fire 
virksomheder fra Social StartUp, da Det Sociale Vækstprogram var afsluttet. Mini-campen var 
opbygget noget anderledes, da det udelukkende var oplæg fra Seniorkonsulent Carsten Lun-
den, Cabi, samt debat omkring de emner der var dagens fokus. Inden mødet havde Carsten in-
terviewet alle fire virksomheder samt en medarbejder i Den Sociale Kapitalfond for at afdæk-
ke, hvor vidensniveauet og -behovet var. En model som fungerede rigtig godt i det setup, og 
som en medarbejder i Den Sociale Kapitalfond udtalte ”var modellEN”. 

 

Kommunenetværket 
Herunder følger en beskrivelse af, hvad der er sket på de fem kommunenetværksmøder samt 
et udpluk af nogle af kommunernes holdninger/meninger om det socialøkonomiske felt.  

Men først et oprids af, hvordan Kommunenetværket blev dannet. Deltagerne i Kommunenet-
værket blev fundet ved, at de socialøkonomiske virksomheder, der kom med i enten Social 
StartUp eller Det Sociale Vækstprogram, fik inviteret ”deres” kommune med til den camp, der 
havde fokus på beskæftigelse og samarbejde mellem de to parter. Derudover blev kommuner-
ne også inviteret til at mødes med Kommunenetværket. Kommunenetværket voksede derfor 
ved hver ny runde, men samtidig var der også kommuner der forlod netværket, da de kun del-
tog, mens deres ”egen” virksomhed var en del af et af de to programmer.  

Møderne i Kommunenetværket lå umiddelbart før campen med fokus på beskæftigelse, så alle 
kommunerne havde haft muligheden for at møde hinanden og erfaringsudveklse inden mødet 
med de socialøkonomiske virksomheder. Det var Cabis forventning, at det ville komme de so-
cialøkonomiske virksomheder til gavn, at kommunedeltagerne havde et godt kendskab til hin-
anden, fordi kommunerne på den måde kunne inddrage viden om, hvordan man samarbejder 
med socialøkonomiske virksomheder andre steder end kun i deres egen kommune. Videns-
grundlaget hos de enkelte kommuner og de socialøkonomiske virksomheder blev på den måde 
forsøgt højnet. Det lykkedes til dels at skabe kendskabet på tværs af kommunegrænser. Det 
lykkedes 100 % for de kommuner, der aktivt valgte at deltage i alle af Kommunenetværkets 
møder samt camps – også selvom de ikke havde deres ”egen” virksomhed med i en program-
runde. For de kommuner, der kun deltog en enkelt eller to gange, har effekten selvsagt ikke 
været den samme. 

På hvert møde havde værtskommunen et oplæg efterfulgt af faglig debat og oplæg fra lokale 
socialøkonomiske virksomheder samt eventuelt eksterne faglige oplæg.  
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Herunder er en skitsering af, hvad værtskommunerne havde fokus på på det tidspunkt mødet 
blev afholdt: 

Aarhus ´14: Fokus i Aarhus Kommune var på tre parametre: 1) professionalisering og ramme-
vilkår, 2) offentligt/privat samarbejde og 3) anerkendelse og synlighed for i feltet 

Ikast-Brande ‘15: Fokus i Ikast-Brande var på deres strategi og målsætninger, der var at skabe 
200 socialøkonomiske arbejdspladser samt 8 registrerede socialøkonomiske virksomheder in-
de 2020. Der er opbakning fra borgmesteren 

København ‘15: I København havde de mange forskellige indsatsområder, og udgangspunktet 
var at rådgive de socialøkonomiske virksomheder, der hvor de var. Det var en udfordring for 
kommunen at samarbejde med socialøkonomiske virksomheder, fordi deres udbud var meget 
store, og kommunen oftest havde brug for virksomheder, der kunne tage mange borgere på 
samme tid  

Vejle ’16: I Vejle havde man ikke haft succes med afknopning fra ordinære virksomheder til 
socialøkonomiske virksomheder, og der for var fokus på socialt iværksætteri og iværksætter-
miljøer/inkubationsmiljøer, hvor kommunen blandt andet lavede sociale iværksætterforløb 

Det sidste møde blev afholdt den 15. december 2016 i forbindelse med Den Sociale Kapital-
fonds årsmøde, hvor der blev rundet af med opsamling og erfaringer fra kommunenetværket 
fra Cabi samt præsentation af nye værktøjer fra Den Sociale Kapitalfond. 

 

Pointer fra møderne 
Nogle af de pointer, der er kommet frem fra kommunerne på møderne er: 

 

• ”Søv er ikke det område, vi bruger alt for meget tid på, fordi vi ikke kan få afsat alle de borgere, 
vi har brug for. Derfor satser vi på ordinære, socialt ansvarlige virksomheder.”  

• ”Søv er ligesom økologi – for 15 år siden var økologi også ukendt - og se nu.”  

• ”Det kan godt lade sig gøre, hvis vi arbejder tværfagligt.” 

• ”Hav fokus på, hvad det er virksomhederne kan rumme – og hvordan de italesætter det – og så 
start der. Pas på med at starte for idealistisk – send ikke den ringeste ud først, send en ”god” 
ud, så virksomheden får succes – og gerne vil mere.”  
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Det har været tydeligt på møderne, at: 

• Der er mange forskellige niveauer af arbejdet med søv i kommunerne 

• Nogle steder er der politisk opbakning, strategi og en indsats, der kører godt 

• Andre steder, er feltet i politisk modvind, og det er en kamp – en enmandshær – 
der skal forsøge at lykkes med området 

• Nogle steder modarbejder de forskellige forvaltninger hinanden, fordi socialøko-
nomi ligger i et krydsfelt mellem erhverv og beskæftigelse og dermed kan nogle 
føle, at der bliver taget noget fra dem, hvis de andre får opgaven 

• Nogle steder satser man mere på at få ordinære virksomheder til at tage et større 
socialt ansvar 

• Indsatsen er mange steder båret af ildsjæle – enmandshære – der skal løfte opgaven selv 

• Mange har strategier, mange afventer også effekten fra området 

• Hvor meget får vi ud af at arbejde med dette område? (kroner/øre) 

 
 

Evaluering fra Teknologisk Institut 
Afslutningsvis findes det relevant at inddrage udtalelser fra evalueringen af Det Sociale 
Vækstprogram, som Teknologisk Institut har stået for, da der er fund, som direkte er knyttet op 
på deltagernes udbytte af inddragelsen af kommunerne på camps. 

”Styrkelse af deltagervirksomhedernes samarbejde med kommuner 
Programmets deltagervirksomheder vurderer gennemgående, at programmet har styrket deres for-
udsætninger for samarbejde med kommuner. Blandt deltagervirksomhederne har det dog været for-
skelligt, hvor langt de var nået i etablering af samarbejde med kommunerne, da de søgte program-
met. Nogle af de socialøkonomiske virksomheder har inden programmet haft et længerevarende 
samarbejde med kommuner, mens det for andre virksomheder har været et helt nyt område. En del 
af de socialøkonomiske virksomheder er i kraft af programmet kommet i kontakt med og har indledt 
samarbejde med en eller flere kommuner. 
  
Mange af deltagervirksomhederne vurderer, at introduktionen til kommunenetværket ved Cabi var 
udbytterig, og at de i kraft af programmet har fået bedre indblik i, hvordan kommuner fungerer på 
det sociale og beskæftigelsesmæssige område, og hvilke informationer kommunen skal bruge, når 
den socialøkonomiske virksomhed vil sælge ydelser til kommunen. 
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Et godt samarbejde skal opfylde forskellige behov hos parterne 
Generelt er der blandt virksomhederne en positiv vurdering af Det Sociale Vækstprograms bidrag til 
at styrke samarbejdet med kommunerne. Flere virksomheder fremhæver, at programmet har gjort 
det tydeligt for dem, at det er vigtigt, at man som virksomhed er lydhør og sætter sig ind i kommu-
nens behov og tankegang – som hos enhver anden kunde. Samtidig har programmet gjort det klart 
for virksomhederne, at det er vigtigt, at de gennemtænker samarbejdet med kommunen som en del 
af deres forretningsstrategi. Det kræver, at man som virksomhed gør sig det klart, hvad det kom-
munale samarbejde kan tilføre virksomheden. 
  
Evalueringen viser, at et godt samarbejde mellem kommunen og den socialøkonomiske virksomhed 
kan være til gensidig fordel, men at de to parter hver især har behov, som skal opfyldes.” 

 


