
Buy Social taskforce – Danmark 

Kort opsummering af online møde d. 23. juni 2022 kl. 15.00-16.00 

 

13 af de i alt 21 inviterede aktører fra det danske felt for socialøkonomi deltog 23. juni 2022 i et online 

møde med henblik på at etablere en egentlig Buy Social Taskforce, som kan være med til at løfte 

dagsordenen for sociale indkøb i Danmark. Mødet blev afholdt i regi af Rummelig Genstart/Projekter imidt. 

 

Mødet var en 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. 

Til mødet var der først en kort præsentationsrunde. Herefter gav Per Bach fra Sociale Entreprenører i 

Danmark en kort introduktion til tankerne bag taskforcen. Her fortalte han at initiativet lægger op til, at der 

etableres en fortløbende dialog mellem aktørerne, der som nævnt pt. tæller 21, men som sagtens kan 

udvides. Det vil fremadrettet også være en mulighed, at de forskellige Taskforce-medlemmer kan danne 

mindre arbejdsgrupper, som beskæftiger sig med specifikke områder inden for sociale indkøb. 

 

Den efterfølgende dialog var baseret på nedenstående spørgsmål og punkter: 

• Hvordan vi mere systematisk kan have en fortløbende dialog og kontinuitet i arbejdet med at 

fremme sociale indkøb?  

• Hvilken rolle de forskellige aktører kunne spille ift. at fremme sociale indkøb? 

• Muligheder for at lave fælles initiativer og events f.eks. pitch og match making events. 

• Hvordan der kan findes finansiering til at øge indsatsen for sociale indkøb? 

• Interesse for at koble sig op på erfaringer fra udlandet. 

Nedenstående er en kort opsamling af dialogen: 

Efter en kort dialog om hvilke problemstillinger taskforcen kunne ønske at adressere – fik Angelika Marning 

fra Projekter imidt ordet. Hun fortalte kort om tanken om faciliteringen af Buy Social Taskforce Danmark og 

mulige kommende finansieringskilder til arbejdet i taskforcen og til fælles projekter, der kan løfte 

dagsordenen for sociale indkøb. 

Cecilie Schwartz Førby, indkøbschef i Odense Kommune nævnte at ift. offentlige sociale indkøb er vigtigt, at 

der skabes rum til prøvehandlinger. Cecilie understregede også, at det er vigtigt, at vi grundigt får afdækket 

barriererne. 

Det blev nævnt at Den Sociale Kapitalfond for øjeblikket arbejder med at afdækkede barriere og 

problemstillinger mm. som impact startups oplever ift. at det offentlige skal købe ind fra dem. 

Cecilie nævnte også, at der er behov for inspiration ift. udbud og indkøb. Kommunen lægger 

udbudsplanerne ud, så alle kan følge med i dem. Men for at få det hele til at gå op i en højere enhed skal 

det hele være mere håndholdt. 

 



Trine Faber Velling fra Konsulenthuset for Socialøkonomi understregede at det et er vigtigt at et i forhold til 

at finde finansiering til taskforce-arbejdet er vigtigt, at et call skræddersyes ud fra hvilke problemer og 

barrierer er der, og hvad der kan være med til at løse dem. 

Flere var enige om at et godt værktøj med overblik over socialøkonomiske virksomheder, ville kunne ville 

kunne være en stor hjælp ift. de konkrete arbejdsopgaver både, når kommuner og private virksomheder 

skal finde socialøkonomiske leverandører. I det hele taget var der enighed om at en grundig mapping af 

socialøkonomiske virksomheder der reelt kan være leverandører både til det offentlige og private marked 

vil være gavnlig. 

Casper Helbo Nielsen fra Comdia nævnte, at det kunne være deres portal https://socialoekonomisk.dk  som 
kunne anvendes i den henseende. Comdia har dog ikke selv de ressourcer, der skal til for at kunne drive 
den opgave. Casper mente også at en stor mapping-indsats af behovet er nødvendigt. 
 
Jørgen Christensen fra Ligeværd – har i skriftlig korrespondance efter mødet nævnt at en - (re-)etablering af 
leverandørportalen (https://www.rummeligimidt.dk/find-en-socialokonomisk-leverandor) og fokus på 
kommunernes (og andres) muligheder /motivation for at handle med socialøkonomiske virksomheder både 
lokalt og nationalt – vil være ønskelig for Ligeværd. Ligeledes vil det være ønskeligt for Ligeværd at der blev 
sat fokus på politisk prioritering af socialøkonomiske virksomheder. Kommunerne betragter det i vid 
udstrækning som besværligt at handle med små virksomheder og foretrækker i stigende grad større/brede 
indkøbs- og serviceudbud/-aftaler. 
Jørgen har foreslået om der skal være en slags forum for parring af virksomheder og socialøkonomiske 
virksomheder 
Og Ligeværd vil fremadrettet meget gerne deltage samarbejder/webinargrupper 
 
Robin Vickery fra Copenhagen Dome nævnte at i forbindelse med temaer for arbejdsgrupper – ville han 

gerne arbejde mere med - hvor og hvordan de socialøkonomiske virksomheder finder de større spillere, der 

vil arbejdere sammen med socialøkonomiske virksomheder? Hvordan kan det rigtige møde finde sted 

mellem socialøkonomiske og traditionelle virksomheder, og hvordan kan det faciliteres.? 

Anna Flyverbom Nordgreen fra KAB fortalte at man i forbindelse med KAB´s sociale ansvar og ønske om at 

samarbejde med socialøkonomiske virksomheder holder øje med feltet, men at man tit har svært ved at 

finde de socialøkonomiske virksomheder også de der har lavet eller er i stand til at indgå partnerskaber 

med store virksomheder. 

 

René Kusier fra Erhvervsstyrelsen/Rådet for Samfundsansvar og verdensmål nævnte at Cabi har lavet en 

case samling omkring partnerskaber mellem socialøkonomiske og traditionelle virksomheder. Og at 

Erhvervsstyrelsen/Rådet evt. kan bestille Cabi til at lave en opdatering af casene og tilføje nye.   

Efter mødet var der enighed om at fortsætte dialogen med løbende møder. Det næste i september 2022 – 

med henblik på at kigge dybere ned i problemstillinger og barrierer, samt at se på hvilke temaer der kan 

dannes arbejdsgrupper ud fra.  

 

Næste møde 

Næste møde i Buy Social Taskforce Danmark er d. 13. september 2022 kl. 14.00-15.30 

Her vil vi i et workshopformat gå dybere ind i at afdække og finde en fælles forståelse af, hvad der er 

barriererne for sociale indkøb fra tre forskellige perspektiver: Et offentligt, et socialøkonomiske 

virksomheds- og en privat virksomheds perspektiv. 

https://socialoekonomisk.dk/
https://www.rummeligimidt.dk/find-en-socialokonomisk-leverandor


 

 

 


