
Buy Social taskforce – Danmark 

Kort opsummering af online 2. møde tirsdag d. 13. september 2022 kl. 14.00-15.30 

 

16 aktører fra det danske felt for socialøkonomi deltog d. 13. september 2022 i det 2. online møde i Buy 

Social taskforce – Danmark.  

 

Baggrund 

Ideen til Buy Social Taskforce Danmark er fostret som opfølgning på den konference som Rummelig 

Genstart, KAB, Kooperationen, Sociale Entreprenører i Danmark og Konsulenthuset for Socialøkonomi 

afholdte i København d. 2. december 2021 om verdensmål og værdikæder som basis for partnerskaber og 

samarbejder mellem socialøkonomiske- og private virksomheder. På konferencen var der enighed om, at 

man gerne ville tage dialogen videre, og se på, hvordan markedet for socialt ansvarlige produkter og 

serviceydelser kan udvikles i et samarbejde mellem den private, den offentlige og den socialøkonomiske 

sektor og hvordan sociale indkøb (Buy Social) derigennem kan styrkes. Derfor er der i regi af projekt 

Rummelig Genstart/Projekter imidt taget initiativ til at samle en række aktører i det danske felt for 

socialøkonomi i initiativet ”Buy Social Taskforce Danmark”, som kan arbejde for at løfte dagsordenen for 

sociale indkøb i Danmark.  

Det første møde der blev afholdt 23. juni 2022 lagde op til, at etablere en fortløbende dialog mellem 

aktørerne, primært gennem online møder. Udover at diskutere grundlæggende spørgsmål som Hvordan en 

mere systematisk dialog mellem aktørerne, hvilken rolle de forskellige aktører kan spille og hvordan der 

kan sikres finansiering til Taskforcens arbejde på længere sigt blev det også gennem dialogen tydeligt, at 

der er behov for at kortlægge de forskellige barrierer, der er for sociale indkøb. Det blev derfor aftalt at det 

2. møde i Taskforcen skulle arbejde med det. 

 

Nedenstående er en kort opsamling af det 2. møde i Taskforcen tirsdag d. 13. september 2022: 
Efter en kort velkomst og opsummering af det 1. møde i Taskforcen nævnte Per Bach fra Sociale 
Entreprenører i Danmark kort et par andre aktuelle aktiviteter omkring sociale indkøb, som kunne være 
relevante for deltagerne at deltage i. I forbindelse med Social Enterprise World Forum afholder Sociale 
Entreprenører i Danmark en Community HUB event d. 28. september kl. 15.00-16.00 omkring emnet, hvor 
der er inviteret oplægsholdere fra udenlandske organisationer indenfor det socialøkonomiske felt, som 
fortæller om deres erfaringer med sociale indkøb. Man kan læse mere om arrangementet og tilmelde sig 
her: https://socialeentreprenorer.dk/vare/dansk-community-hub-event-ved-social-enterprise-world-
forum-2022-28-9-2022  
En række danske socialøkonomiske virksomheder er i øjeblikket ved at lade sig verificere via Social 
Enterprise World Forum verifikationsordning. Der har bl.a. været afholdt webinar om 
verificeringsprocessen d. 6. september. Referat og video fra arrangementet kan findes linket her: 
https://socialeentreprenorer.dk/webinar-og-workshop-sewf-verifikations-ordning-for-socialokonomiske-
virksomheder-6-9-2022  - hvor man også kan læse mere om ordningen. 
 
Herefter introducerede Trine Faber Velling  fra Konsulenthuset for Socialøkonomi et workshopforløb hvor 
deltagerne kunne bidrage med at afdække barriererne for sociale indkøb. 
Til mødet initiativgruppen udformet en række spørgsmål inden for tre perspektiver for barrierer for sociale 
indkøb, der var udsendt med invitationen til mødet som inspiration til deltagerne. 
Herefter styrede Trine deltagerne gennem tre brainstorm sessioner a 20 minutter med de tre 
nedenstående perspektiver.  
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1) Offentligt Perspektiv 
Hvilke barrierer er der for at offentlige myndigheder i større udstrækning kan anvende 
sociale indkøb? 
2) Socialøkonomisk virksomheds perspektiv 
Hvad er de største barrierer for at socialøkonomiske virksomheder gennem sociale indkøbsaftaler i 
større udstrækning kan sælge deres produkter og services til offentlige myndigheder, private 
virksomheder eller andre socialøkonomiske virksomheder? 
3) Privat virksomheds perspektiv 
Hvad er de største barrierer for at private virksomheder i større udstrækning kan anvende sociale 
indkøb til at skabe positiv impact (socialt eller miljømæssigt) ved at købe ind fra socialt ansvarlige 
og socialøkonomiske virksomheder? 

Alle input blev opsamlet i et Excel-ark, som bliver redigeret og renskrevet og fremsendt til deltagerne inden 

det 3. møde i Tarskforcen. 

Dokumentet er tænkt som et arbejdspapir, der kan danne grundlag for Taskforcens videre arbejde med at 

udvikle forskellige indsatser for at fremme sociale indkøb i forskellige sammenhænge.  

Dokumentet kan opdateres løbende med flere input. 

Dokumentet med barrierer er også grundlaget for det næste og 3. møde i Buy Social Taskforce Danmark, 

hvor vi vil se mere på forskellige mulige løsninger og på de forskellige barrierer. 

 

Efter workshopforløbet var der mulighed for kommentarer. 

Her nævnte Signe Block-Krarup fra Cabi at de for Erhvervsstyrelsen har lavet nogle cases med kommuner, 

der har lavet sociale indkøb. De ligger på portalen ”den ansvarlige indkøber” 

(https://denansvarligeindkober.dk) – Cabi har også lavet nogle modeller til at hjælpe med at sætte tal på 

det sociale ansvar man tager. De kan findes her:  

https://www.cabiweb.dk/metoder-og-vaerktoejer/benchmarkmodellen 

https://www.cabiweb.dk/metoder-og-vaerktoejer/den-sociale-beregner/ 

Endelig har Cabi også lavet en publikation om ”Virksomme samarbejder mellem SMV’er og 

socialøkonomiske virksomheder” – som kan findes her: https://www.cabiweb.dk/brug-cabi/cabis-

publikationer/virksomme-samarbejder-mellem-smv-er-og-socialoekonomiske-virksomheder/ 

 

Det næste (3.) møde i Buy Social Taskforce Danmark finder sted d. 15. november 2022 kl. 14.00-15.30. 

Teams invitation sendes til alle deltagere i Taskforcen snarest. 

 

Mange hilsner 

 

Angelika Marning, Anne Rahbek 

Rummelig Genstart 

 

Trine Faber Velling, Marco D´Andrea 

Konsulenthuset for Socialøkonomi KhfS 

 

Per Bach 

Sociale Entreprenører i Danmark og KhfS 

 

https://denansvarligeindkober.dk/
https://www.cabiweb.dk/metoder-og-vaerktoejer/benchmarkmodellen/
https://www.cabiweb.dk/metoder-og-vaerktoejer/den-sociale-beregner/
https://www.cabiweb.dk/brug-cabi/cabis-publikationer/virksomme-samarbejder-mellem-smv-er-og-socialoekonomiske-virksomheder/
https://www.cabiweb.dk/brug-cabi/cabis-publikationer/virksomme-samarbejder-mellem-smv-er-og-socialoekonomiske-virksomheder/

