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Kære Kommuner! Det her er en
stående invitation, vi håber, I nu vil
gribe ud efter. Vi, landets socialøko-
nomiske virksomheder, inviterer jer
hermed til at samarbejde på en ny
måde. Sammenmed jer vil vi skabe
partnerskaber, og vores tilgang er
klar:
Præsentér os for det problem, I gerne
vil have løst. Lad os tage dialogen,
og så går vi sammenmed jer ind og
skaber løsninger, som spiller ind i
jeres dagsorden. Tiden er inde til, at
vi tager et opgørmed idéen om, at
socialøkonomiske virksomheder er
kommunens underleverandører.

Et større formål
Med partnerskaber får vimulighed
for sammenmed jer at løse nogle af
de sociale udfordringer, som I står
overfor, og hvor vi som socialøko-
nomiske virksomheder har særlige
forudsætninger for at hjælpe. Vi ud-
springer af civilsamfundet og er ikke
drevet af en profittænkning. Selv-
følgelig skal vi skabe en bæredygtig
økonomi i vores virksomheder, men
vi opererer efter et større formål. Vi
vil – samtidigmed at vi leverer en
konkurrencedygtig kvalitet på opga-

løsning, så kigger vi på problemet
sammenmed jer.
Det kan være en gruppe af ungemed
misbrugsproblematikker, som er stå-
et af på alt, hvad der hedder uddan-
nelse og job. Frem for at I efterspør-
ger en indsats, som skal rykke dem
til et bestemt sted defineret af jer, så
lad os sammen se på, hvordan vi kan
skrue et forløb sammen, sommåske
viser sig at række ud over, hvad I selv
havde tænkt jer frem til.
Der kan være langsigtede gevinster
i form af job i en socialøkonomisk
virksomhed eller i en kommerciel
virksomhed, som den er i partner-
skabmed. Den langsigtede værdi
betyder højnet livskvalitet og som
oftest besparelser i socialforvaltnin-

Kommunerne skal have bedre øje for de samlede gevinster ved køb af socialøkonomiske
virksomheder til opgaveløsning. Det kræver, at der bliver skabt partnerskaber, der synliggør
og udvikler alle samarbejdets positive aspekter.

De socialøkonomiske
bundlinjer skal blive
tydeligere i kommunerne

veløsningen – gøre en forskel for en
gruppemennesker, som af den ene
eller den anden grund er udenfor det
arbejdsfællesskab, der er så define-
rende for livskvaliteten. Vi er kort og
godt sat i verden for at hjælpemed
at løse en velfærdsopgave. Det gør
vi bedst i samarbejde og dialogmed
kommunerne.

Partnerskabets plusser
Når vi ser partnerskab som den rette
vej, så er det, fordi vi på denmåde
kommermed ind i arbejdsrummet
som ligeværdige samarbejdspartne-
re. Vi fårmulighed for at spille vores
viden og praksismed ind i jeres dags-
orden. I stedet for, at I stiller et ud-
bud, som skal ende udmed en given
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Jammerbugt er så langt frem-
me i den socialøkonomiske

tænkning, at kommunen har indgået
en partnerskabsaftalemed seks
socialøkonomiske virksomheder.
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Siloerne står i vejen
Med os sompartnere får I en sam-
arbejdskonstellation, som går på
tværs af de strukturer, som er frem-
herskende i kommunerne. Når vi
løser en beskæftigelsesindsats for et
jobcenter, så løser vi samtidig en op-
gave, som giver plus i socialforvalt-
ningen. Derfor vil partnerskaberne
også stå allerbedst, hvis I i kommu-
nerne i stadig højere grad begynder
at tænke og arbejde på tværs. Vi ved,
at I gerne vil nedbryde siloer. Her er
en oplagtmulighed, og vi skal gerne
være limen, der binder jer sammen
og skaber værdi til flere af kasserne.

Klarhed i udbudsregler
Det sidste spørgsmål er udbudsreg-
lerne. Tillader de overhovedet at
tænke i partnerskaber? Svaret er
ja, og nogle steder er partnerskaber
etableret, som vi kender detmed in-
novationspartnerskaber. Når det er
sagt, så er det vores oplevelse, atmu-
lighederne for partnerskaber ikke
står lige klart alle steder i landet, og
der også kan være behov for fra KL’s
side at få udstukket helt klare linjer
for, hvordanman gør.
Med de ord håber vi, at Imed åben-
hed og nysgerrighed vil tage imod
invitationen fra de dygtige og dedi-
kerede socialøkonomiske virksom-
heder ude i jeres kommuner og kvit-
tere ved at invitere demmed ind i
jeres arbejdsrum.
De bedste hilsner,
Det socialøkonomiske Danmark•

gens pengekasse og i sundhedssyste-
met. Det totaløkonomiske regnskab
med demange bundlinjer skal vi
sammenmed jer få skabt rammerne
for at udvikle.

Vi kan ændre det
Vi oplever, at der i disse år er politisk
og ideologiskmedvind til bæredyg-
tighed på de helt store linjer. Tidens
store fokus på Verdensmål, CSR og
socialt ansvar er i trådmed den so-
cialøkonomiske tænkning.
Der er inspirerende eksempler, der
allerede er godt på vej. Et af dem er
Jammerbugt Kommune. Her har
man erkendt, at det skabermerværdi
for både kommunen og de socialøko-
nomiske virksomheder at samar-
bejde. Det betyder, atman her er så
langt fremme i den socialøkonomi-
ske tænkning, at kommunen eksem-
pelvis har indgået en partnerskabs-
aftalemed seks socialøkonomiske
virksomheder.
Det er her, vi skal hen. Skal social-
økonomiske virksomheder blive
reelle bidragsydere til løsning af den
velfærdsopgave, landets kommuner
ikke harmulighed for at løse alene,
så er det ikke nokmed en invitation
til den nystartede socialøkonomiske
virksomhed om etmødemed ind-
købschefen. Kommunerne skal se
totaløkonomisk på samarbejdetmed
de socialøkonomiske virksomheder
og have demmed som forpligtende
partnere.
Det stiller naturligvis også høje krav
til os som socialøkonomiske virk-
somheder. Vi skal ikke bare kunne
fremvise gennemskuelige regne-
stykker og være tydeligemed at vise
vores effekter. Vi skal også formå at
spille sammenmed den kommunale
strategi og tænkning. Det kan være
en udfordring, damangemindre so-
cialøkonomiske virksomheder ofte
er kendetegnet ved idealisme og spe-
cialiserede kompetencer i forhold til
kerneopgaven, og langtmindremod
at bevise deres værd i kommunal

sammenhæng.Men den opgave skal
vi påtage os, hvis vi vil være seriøse
samarbejdspartnere.

De ømtålelige spørgsmål
Vi ved godt, at invitationen betyder,
at spørgsmålenemelder sig: Er det
ikke dyrere? Er det ikke unfair kon-
kurrence i forhold til private virk-
somheder, som også løser opgaver for
kommunerne? Spænder udbudsreg-
lerne ikke ben?
Lad os startemed det økonomiske
aspekt. Det er vores indstilling, at en
socialøkonomisk virksomhed skal
kunne konkurrere påmarkedsvilkår
med private virksomheder, hvad an-
går pris og kvalitet. Når det er sagt,
så er der selvsagtmeromkostninger
i socialøkonomiske virksomheder
til ledelse og støtte til enmedarbej-
dergruppe, somhar brug for ekstra
guidning for at få bragt deres ar-
bejdsmæssige kvalifikationer i spil.
Alligevel ser vi, at socialøkonomiske
virksomheder kan konkurrere på
pris. Fordi vi tålermindre økono-
misk overskud på løsningen af den
givne opgave. Det er ikke profitten,
der er vores drivkraft. Et eventuelt
overskud geninvesterer vi somnon-
profit virksomhed i udvikling af nye
sociale indsatser.
Samtidig er der behov for et bre-
dere og mere langsigtet blik på den
værdi, som socialøkonomiske virk-
somheder skaber, og som ikke bare
handler om kroner og øre. Når for
eksempel en socialøkonomisk ren-
gøringsvirksomhed gør rent i kom-
munens dagtilbud, så er det ikke
blot kvaliteten i den givne opgave,
der skal kigges på. Kommunen hø-
ster også betydelige gevinster på an-
dre områder. Det kan være flexjob-
bere, som kommer i beskæftigelse.
De bliver bidragende til samfundet,
og de får gennem job højnet livskva-
liteten og bliver en samfundsmæs-
sig ressource fremfor en omkost-
ning. Den værdi – økonomisk og
menneskeligt – skal også indgå.

Kronikken er et rum for debat og
vidensdeling. Der er plads til 7.000
enheder inklusive mellemrum.
Teksten sendes sammen med et por-
træt til redaktør Thomas Kokholm på
tkn@kl.dk, som også kan kontaktes på
telefon 31 36 29 19

KRONIK


