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Høringssvar fra Selveje Danmark vedr. kravspecifikationer i forbindelse med 

København Kommune´s udbud af indsatsen til aktivitetsparate borgere  

 

Selveje Danmark repræsenterer gruppen af selvejende socialøkonomiske virksomheder i 

Danmark, herunder en række velfungerende aktører på beskæftigelsesområdet. Aktører for hvem 

samarbejdet med blandt andre Københavns Kommune er afgørende i forhold til at kunne nå de 

borgere, der har specielle behov for en målrettet professionel indsats af høj faglighed. 

 

Selveje Danmark vil i dette høringsssvar påpege, at der inden for lovgivningens rammer kan tages 

særlige hensyn til socialøkonomiske virksomheder i forbindelse med indkøb. Det opfordres 

kommunen til at gøre i forbindelse med udarbejdelsen af de kommende kravsspecifikationer.  

 

Det centrale ved socialøkonomiske virksomheder er for det første, at de som organisationer er 

drevet af et værdigrundlag eller et formål, der på dette område  specifikt retter sig mod den 

målgruppe, og at den økonomi, der skabes, anvendes i overensstemmelse med netop det formål.  

 

For det andet, vil gruppen af socialøkonomiske virksomheder også selv påtage sig et større ansvar 

for ansættelsen af borgere med arbejdsbegrænsninger af forskellig karakter. 

 

Det betyder, at samspillet mellem kommunen og socialøkonomiske virksomheder på en gang kan 

løfte flere relevante mål for kommunen. Dels kan det være med til professionelt og med høj 

faglighed at løfte en konkret beskæftigelsesindsats, dels kan det være med til at skabe yderligere 

job til en gruppe borgere, der ellers er placeret ”langt” fra arbejdsmarkedet. 

 

Politisk ønske om samarbejde med socialøkonomiske virksomheder 

Den erkendelse ligger også tilgrund for den politiske aftale 2015 ”Aftale om udsatte borgere – 

sådan får vi udsatte borgere i job”. Her udtaler aftalepartierne eksplicit: 

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 

 

Bernstorffsgade 17 

1592 København V 

 

ce1a@bif.kk.dk og ef8x@bif.kk.dk 

 

6. januar 2016 
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Herudover vil forvaltningen i udbudsmaterialet vægte, at kvalitet er vigtigere end pris, samt at 
non-profit virksomhedstyper (erhvervsdrivende fonde og socialøkonomiske virksomheder) skal 
være et ud af flere kriterier, såfremt det er lovligt. 
 

Og videre i aftalen lyder det om samspillet med socialøkonomiske virksomheder: 

 

Socialøkonomiske virksomheder som samarbejdspartner: 
Et af resultatmålene i Københavns Kommunes erhvervs- og vækstpolitik for perioden 2015-
2020 er, at der skal skabes 10 socialøkonomiske virksomheder årligt. Socialøkonomiske 
virksomheder skal fortsat indgå i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens indsats og 
bruges som samarbejdspartnere i forhold til at udvikle borgerens arbejdsevne, der hvor det 
bidrager til borgerens progression. 
 

I den nye udbudslov er der netop givet mulighed for, at der kan tages sådanne hensyn til 

socialøkonomiske virksomheder i forbindelse med offentlige indkøb.  

 

 Udbudslovens § 54 giver mulighed for at reservere kontrakter til beskyttede værksteder 

eller økonomiske aktører, hvis hovedformål er social og faglig integration af handicappede 

eller dårligt stillede personer.  

 Udbudslovens § 190 handler om muligheden for at reservere kontrakter til det, som i 

realiteten er socialøkonomiske virksomheder. Vejledningen til bestemmelsen henviser 

direkte til lov om regristrerede socialøkonomiske virksomheder. 

 

Der er således rig mulighed for, at kommunen i forbindelse med udarbejdelse af 

kravsspecifikationer kan opfylde det politiske ønske om øget samarbejde med socialøkonomiske 

virksomheder, som det er formuleret i den politiske aftale fra 2015. 

 

Såfremt dette giver anledning til yderligere spørgsmål, er Københavns Kommune naturligvis 

meget velkommen til at henvende sig til Selveje Danmark 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Jon Krog 

Branchedirektør, Selveje Danmark 

 


