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VI VIL
SOCIALØKONOMI
I HORSENS KOMMUNE!
Vi har i Horsens Kommune fokus på beskæftigelsesind
satsen for de allermest udsatte grupper, der ikke alene
ved hjælp af den ordinære indsats kan opnå tilknytning
til arbejdsmarkedet. At være på arbejdsmarkedet giver
adgang til at være en del af et fællesskab, som er vigtigt
for at have et godt liv.

Vi er sikre på, at socialøkonomi er en del af løsningen på
de fremtidige udfordringer, som vi står overfor.
Det er vores hensigt med denne strategi for fremme af
socialøkonomi netop at lægge skinnerne for de fremad
rettede socialøkonomiske initiativer i Horsens Kommune.

Vi ønsker derfor at øge vores samarbejde med social
økonomiske virksomheder og sammen med Business
Horsens understøtte, at der kommer flere af dem.

Med venlig hilsen

Peter Sørensen
Borgmester

Finn Pedersen
Formand BusinessHorsens
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MOTIVATION

– HVORFOR FREMME SOCIALØKONOMI
OG HVAD ER VISIONEN

I Horsens Kommune ønsker vi at fremme socialøkono
miske løsninger på de samfundsmæssige og lokale ud
fordringer, som kommunen står overfor. Det gælder sær
ligt inden for beskæftigelsesområdet, men også inden for
det sociale område, og områderne sundhed, kultur og
miljø.
Beskæftigelsesplan 2016 har udpeget stigningen i antal
let af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere som en
af de brændende platforme på beskæftigelsesområdet i
Horsens. I tillæg hertil er det et strategisk mål at forebyg
ge og nedbringe antallet af langtidsledige.
En socialøkonomisk strategi er et redskab til at virksom
hedsrette indsatsen og styrke jobskabelsen og livskva
liteten for borgere på kanten af arbejdsmarkedet med
risiko for langvarig, passiv forsørgelse.
Med en socialøkonomisk strategi understøtter Horsens
Kommune således flere af de politisk vedtagne strategi
ske mål om, at flere skal i job, flere skal være selvforsørg
ende, langtidsledighed skal forebygges, og færre skal på
uddannelseshjælp.
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EN SOCIALØKONOMISK VIRKSOMHED…
… er en privat virksomhed, der driver erhverv med
det formål at fremme særlige sociale og sam
fundsgavnlige formål.
… sælger en ydelse eller et produkt og geninvesterer
sit overskud i virksomhedens formål.
… arbejder enten for en målgruppe/en sag eller med
en målgruppe.

VISIONEN – I 2020 VIL HORSENS KOMMUNE
VÆRE KENDT FOR...
… at det er nemt for socialøkonomiske iværksættere
at etablere og drive virksomhed i Horsens Kom
mune.
… at der er skabt flere arbejdspladser og trænings
baner på socialøkonomiske virksomheder for bor
gere på kanten af arbejdsmarkedet med risiko for
langvarig, passiv forsørgelse.

MÅLSÆTNINGER
MED AT FREMME
SOCIALØKONOMI

I arbejdet med at realisere visionen vil vægten blive lagt
på at tiltrække nye og/eller eksisterende socialøkono
miske virksomheder og styrke rådgivningen målrettet
socialøkonomiske aktører. Målsætningerne med at frem
me socialøkonomi i Horsens Kommune er:
	Der er frem mod 2020 etableret 100 nye social
økonomiske arbejdspladser for personer med nedsat
arbejdsevne.

■

	Der er frem mod 2020 etableret 5 nye social
økonomiske virksomheder.

■

Børnebondegården, Horsens 
En social økonomisk virksomhed
med oplevelser i børnehøjde.
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KONKRETE INITIATIVER
TIL FREMME AF SOCIALØKONOMI
I HORSENS

Horsens Kommune har to hovedspor, hvor der vil blive
igangsat initiativer for at fremme socialøkonomi inden
for.

I begge spor er målgruppen for initiativerne såvel eksi
sterende som nye socialøkonomiske virksomheder samt
sociale iværksættere.

I det første spor vil vi søge at stimulere og øge markedet
for socialøkonomiske løsninger. I det andet hovedspor
vil kommunen i samarbejde med BusinessHorsens frem
me udviklingen af socialøkonomiske virksomheder, bl.a.
gennem målrettet vejledning til sociale iværksættere.

SPOR 1:
Øge markedet for
socialøkonomiske
løsninger

■
■
■

Gøre erfaring med udbud af kommunale opgaver
Afklaring af potentialer og risici ved afknopning
Øge kendskabet til socialøkonomi

SPOR 2:
Fremme
udviklingen af
socialøkonomiske
virksomheder
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■
■
■

Etablere ”En socialøkonomisk indgang” i samarbejde med BusinessHorsens
Pulje til opstart af socialøkonomisk virksomhed
Drive netværk for socialøkonomiske aktører

SleepIn, Horsens
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INITIATIVER I SPOR 1

SPOR 1 – INITIATIV 1:

SPOR 1 – INITIATIV 2:

DER SKAL GØRES ERFARING MED UDBUD AF
KOMMUNALE OPGAVER MÅLRETTET SOCIAL
ØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

AFKLARING AF POTENTIALER OG RISICI VED
AFKNOPNING

Horsens Kommune ønsker, at der gøres erfaring med at
annoncere efter socialøkonomiske løsninger på kommu
nale opgaver. Dette kan håndteres på flere måder.
Der kan opstilles sociale klausuler, når kommunen kon
kurrenceudsætter varer og tjenesteydelser1).
Der kan indgås partnerskabsaftaler med socialøkono
miske virksomheder. Partnerskabsaftaler, der definerer
nogle gunstige vilkår for virksomheden i en periode mod,
at de etablerer en række forløb for ledige borgere og/
eller indretter opgaveløsningen rummeligt, så der kan
etableres ordinære job til personer med særlige behov.

1) En social klausul kan f.eks. stille krav om, at der til opgaveløsningen
ansættes et bestemt antal medarbejdere på særlige vilkår, hvis det er
muligt og forsvarligt i forhold til opgaven.
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Mange almindelige virksomheder, eksisterende social
økonomiske virksomheder og frivillige organisationer vil
gerne deltage i beskæftigelses- og uddannelsesrettede
indsatser for udsatte borgere. Men ofte mangler de den
viden om bl.a. støttemuligheder og om borgernes behov
og ressourcer, som medarbejderne fra de kommunale in
stitutioner har. Til gengæld kan kommunale institutioner
og frivillige organisationer mangle kendskab til erhvervs
drift på almindelige markedsvilkår.
Et samarbejde mellem de to kan udnytte det bedste fra
begge verdener. Derfor ønsker Horsens Kommune, at
der igangsættes en proces, som undersøger hvilke po
tentialer og risici, der kan være i eventuel afknopning til
socialøkonomiske virksomheder.
Der gennemføres løbende og forud for hver eventuel af
knopning en analyse af, om opgaven er egnet til afknop
ning til en given socialøkonomisk virsomhed. Analysen
skal beskrive, hvilke effekter og risici afknopningen kan
have.

Afknopning i en kommune betyder, at driften af en
offentligt finansieret serviceopgave overgår til en
privat virksomhed, f.eks. en socialøkonomisk virk
somhed, som er etableret med tidligere kommu
nalt ansatte som en central del af firmaet.

SPOR 1 – INITIATIV 3:
KOMMUNIKATION, DER ØGER KENDSKABET TIL
SOCIALØKONOMI
Horsens Kommune ønsker at udbrede kendskabet til
socialøkonomi både internt overfor de ansatte i kommu
nen og eksternt overfor offentligheden. Både ansatte og
offentlighed skal kende socialøkonomi som begreb og
som virksomhedsform, og skal være bevidste om, hvad
det er, socialøkonomiske virksomheder kan medvirke til
at løse af udfordringer.
Ansatte i kommunen og i de kommunale institutioner
skal kende samarbejdsmulighederne og potentialerne i
de socialøkonomiske virksomheder i Horsens Kommu
ne. Det skal de dels for at fremme det socialøkonomiske
samarbejde og dels for at fremme, at kommunen køber

ydelser eller produkter hos de socialøkonomiske virk
somheder, når dette er muligt og meningsfuldt.
Overfor virksomheder, foreninger og borgere er målet
med kommunikationen at udbrede kendskabet til kom
munens politiske prioriteringer og initiativer vedrørende
socialøkonomi. Målet er også at øge kendskabet til mu
lighederne for at etablere socialøkonomisk virksomhed
og for at købe ydelser eller produkter af socialøkonomi
ske virksomheder.
For at fremme køb af socialøkonomiske ydelser og pro
dukter, som f.eks. frokostordning, brugskunst mv., skal
det være synligt, hvilke socialøkonomiske virksomheder
der er i Horsens og omegn. Derfor skal hjemmesiden
www.socialoekonomi.horsens.dk udvides med informa
tioner herom.
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INITIATIVER I SPOR 2

SPOR 2 – INITIATIV 1:

SPOR 2 – INITIATIV 2:

ETABLERE ”EN SOCIALØKONOMISK INDGANG”

PULJE TIL OPSTART AF SOCIALØKONOMISK
VIRKSOMHED

Horsens Kommune vil tage initiativ til at formalisere sam
arbejdet med BusinessHorsens om at tilbyde koordineret
vejledning til socialøkonomiske virksomheder og sociale
iværksættere.
Der etableres ”En socialøkonomisk indgang”, hvor alle
typer af initiativtagere, der ønsker at starte eller drive
socialøkonomisk virksomhed, kan få råd og vejledning.
Dels fra en erhvervsrådgiver fra BusinessHorsens og
dels fra en socialøkonomisk koordinator i Jobcenter Hor
sens. Herved kombineres specialviden om virksomheds
drift og netværk blandt traditionelle virksomheder med
specialviden og netværk i det socialøkonomiske felt.
Hos ”En socialøkonomisk indgang” starter dialogen om
behov og muligheder, og der er hurtig formidling til re
levante samarbejdspartnere, f.eks. Jobcenter Horsens,
Indkøbsfællesskabet HHO og de frivillige indsatser i
Horsens. Se kontaktinfo mv. på www.socialoekonomi.
horsens.dk
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Med det formål at understøtte etableringen af nye so
cialøkonomiske virksomheder i Horsens Kommune vil
kommunen etablere en pulje, som sociale iværksætte
re med en moden forretningsidé til en socialøkonomisk
virksomhed kan søge.
Beskæftigelsesudvalget vil udstikke retningslinjerne for
puljen, og et administrativt udvalg vil foretage udvælgel
sen. Puljens offentliggørelse vil ske på Horsens Kommu
nes hjemmeside.

SPOR 2 – INITIATIV 3:
DRIVE NETVÆRK FOR SOCIALØKONOMISKE
AKTØRER OG VIRKSOMHEDER
Med henblik på at understøtte sparring og samarbejde
med nye og eksisterende socialøkonomiske virksom
heder, vil Horsens Kommune tage initiativ til etablering
af et netværk for socialøkonomiske virksomheder. Net
værket faciliteres af en socialøkonomisk koordinator i
Jobcenter Horsens og BusinessHorsens.

Café Himmelblå - en del af OK-fonden
Drives i Blå Kors´genbrugsbutik på Vejlevej i Horsens
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ORGANISERING

AF DEN SOCIALØKONOMISKE
SATSNING

For at sikre intern koordination og fremme fælles ejer
skab i Horsens Kommune etableres en Styregruppe for
socialøkonomi i Horsens Kommune, hvor også Business
Horsens er repræsenteret. Det er styregruppens ansvar
at sikre, at strategiens initiativer realiseres, og at der ko
ordineres med det samarbejde, der er med erhvervslivet
i regi af HORSENS ALLIANCEN.
Socialøkonomisk koordinator i Horsens Kommune og
BusinessHorsens understøtter i samarbejde styregrup
pen, faciliterer netværk af socialøkonomiske aktører og
rådgiver iværksættere samt sikrer kommunikationsind
satsen inden for området.
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Socialøkonomisk koordinator og BusinnessHorsens vil
også have til opgave at have fokus på mulighederne for
ekstern finansiering til fremme af strategiens implemen
tering, og understøtte, at der er koordination og vidensud
veksling med den indsats, der løftes i regi af HORSENS
ALLIANCEN med ordinære virksomheders sociale og
lokale ansvar, bl.a. CSR- og Alliance-mærkerne.

Blindes arbejde, Butik og værksted
i Thonbogade i Horsens
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OPFØLGNING

Resultatmålet om 100 ordinære arbejdsplader, fleksjob
eller skånejobs for målgruppen (målt i antal personer/an
sættelsesforhold, ikke fuldtidsjobs) fordeler sig med 20 i
hvert år af strategiperioden 2016-2020.
Ved strategiperiodens opstart gennemføres en baseline
optælling af antal ordinære arbejdspladser, fleksjob og
skånejobs mv. på eksisterende socialøkonomiske virk
somheder samt antal socialøkonomiske virksomheder.
Socialøkonomisk koordinator registrerer i samarbejde
med BusinessHorsens løbende nyetablerede ansættel
sesforhold og/eller nye virksomheder.
Der afrapporteres til Beskæftigelsesudvalget årligt.
Første gang i november 2016.
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Børnebondegården, Horsens
En social økonomisk virksomhed
med oplevelser i børnehøjde
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Horsens Kommune
Rådhustorvet 4
8700 Horsens
Telefon: 76 29 29 29
www.horsens.dk

