
12 Ligeværd apriL 2016

Te
Ks

T:
 C

h
r

is
ti

n
a

 Q
v

is
tg

a
a

r
d

der er mere brug for 

socialøkonomien 
end nogensinde før

Fremtiden for de socialøkonomiske 
virksomheder i Danmark er blevet en 
smule lysere. Det nye Dialogforum for 
Samfundsansvar og vækst skal funge-
re som et alternativ til det nedlagte 
Rådet for Socialøkonomiske Virksom-
heder og agere platform for regerin-
gens beslutninger på området. Opret-
telsen af Dialogforum glæder den 
tidligere formand for Rådet, Stine 
Bosse, der har afventet nyt siden 
slutningen af sidste år
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- Jeg har været lige så stort et spørgsmålstegn som alle andre, om 

fremtiden for de her virksomheder, siger erhvervskvinden. - Så det 

glæder mig, at der sker noget nu.

Da regeringen i slutningen af 2015, besluttede at nedlægge 

Rådet i kølvandet på lukningen af Vækstcenter for Socialøkonomi-

ske Virksomheder, var det med erhvervs- og vækstminister Troels 

Lund Poulsens løfte om, at nye tiltag var på vej. 

- Jeg havde respekt for, at man nedlagde Rådet og sagde, at 

man havde en god ide, fortæller Stine Bosse. - Det stolede jeg på, 

og jeg stolede på, at man ikke skulle være bange for at tænke nyt. 

Nu håber jeg bare, at der kommer nogle konkrete tiltag på bordet 

og noget lovgivning, der giver mening for virksomhederne.

Stine Bosse henviser til forskellige endnu uafklarede spørgs-

mål, heriblandt hvorfor man valgte at fjerne socialøkonomiske 

virksomheders mulighed for at fravige rimelighedskravet. Rime-

lighedskravet betyder, at der skal være mindst fem ansatte på or-

dinære vilkår for hver person, der er ansat med særlige bestem-

melser. Der mangler bud på, hvordan man løser den problemstil-

ling – og det ærgrer Stine Bosse, der mener, at tiden for en mas-

se løs snak er forbi.

- Vi har mere brug for de socialøkonomiske virksomheder end 

nogensinde før, fastslår hun. - Både for dem, der kommer til Dan-

mark og har svært ved at få arbejde, men også for de unge men-

nesker, der føler sig marginaliserede i forhold til de krav, der stilles 

på arbejdsmarkedet. Så jeg vil opfordre politikerne til virkelig at lyt-

te til det nye Dialogforum. Der er blevet talt nok, nu mangler der 

handling og opbakning.

Stine Bosse fortsætter: - Hvis man kigger på strømningerne i 

hele Europa, så står vi med mange af de samme udfordringer. Men-

nesker som står udenfor. Uanset om de kommer fra andre lande, 

eller om det er vores egne borgere, så er marginalisering farligt. 

Vender vi ryggen til, står vi med en masse problemer i forhold til 

kriminalitet for slet ikke at nævne i forhold til livskvalitet. Vi har et 

instrument, vi kan bruge. Det er for dumt at lade være.

Både menneskelige og økonomiske argumenter

Erhvervskvinden påpeger, at det ikke kun er menneskelige argu-

menter, der vejer tungt til fordel for de socialøkonomiske virksom-

heder – og en målrettet social indsats i det hele taget. Hun hen-

viser til en uvildig rapport udarbejdet af COWI for det Centrale 

Handicapråd der viser, at den rette indsats betyder en stor sam-

fundsøkonomisk gevinst. Rapporten fra januar 2014 fastslår, at 

hvis det over en 10-årig periode lykkes at få bare en procent af 

personer med handicap flyttet fra førtidspension til fleksjob – gi-

ver det en samfundsøkonomisk gevinst på 3,3 milliarder kroner 

samt en gevinst på knap 1,6 milliarder i øgede indkomstskatter.

- Jeg er fuld af respekt for det hårde økonomiske argument, 

men selv det peger jo på, at det her er et værktøj, der betaler sig, 

understreger Stine Bosse og opfordrer både ansatte og virksom-

heder til at holde hovedet højt:

- De unge som arbejder de her steder – og dem der står bag, 

de skal blive ved med at klø på. De skal blive ved med at tro på 

det. Og så skal store virksomheder som fx Fakta og deres Klar til 

Start projekt i den grad også fortsætte deres arbejde.

Plads til alle

Kritiske røster af socialøkonomien har argumenteret, at bl.a. fra-

faldet af rimelighedskravet, giver de små virksomheder uretfær-

dige konkurrencemæssige fordele og et urimeligt vækstgrund-

lag, men de argumenter giver Stine Bosse ikke meget for.

- Der er fint plads til, at de kan opstå og eksistere i vores 

samfund. Cafeen på hjørnet kommer aldrig til at udkonkurrere 

Starbucks. Den cafe er mere lokal og kan benytte sig af arbejds-

kraft, der er lidt mere marginaliseret og som ikke passer ind an-

dre steder – jeg kan ved gud ikke se, at det skulle være et kon-

kurrenceproblem. 

Stine Bosse


