
Hermed invitation til Buy Social Taskforce Danmark - 3. onlinemøde 

Buy Social Taskforce Danmark - 3. møde 
Tid: d. 15. november kl. 14.00-15.30 
Sted: Online // Microsoft Teams-møde  
  

Deltag her → Buy Social Taskforce Danmark - 3. onlinemøde 

Baggrund 

Ideen med Buy Social Taskforce Danmark er at samle de centrale aktører i det danske socialøkonomiske felt 
for se nærmere på hvordan man kan styrke sociale indkøb og derigennem også styrke de socialøkonomiske 
virksomheder. Det første møde i taskforcen, der blev afholdt 23. juni 2022 lagde op til, at etablere en 
fortløbende dialog mellem aktørerne, primært gennem online møder. På mødet blev det tydeligt, at der er 
behov for at kortlægge de forskellige barrierer, der er for sociale indkøb.  

Derfor blev der til det andet møde i Taskforcen d. 13. september 2022 i et workshopformat arbejdet mere 
konkret med at kortlægge barrierer for sociale indkøb i tre perspektiver. Altså hvilke barrierer er der for fremme 
sociale indkøb i et offentligt, et privat virksomheds og i et socialøkonomiske virksomheds perspektiv. Det 
forskellige input bliver samlet i et arbejdsdokument. Det er tanken at arbejdsdokumentet nu redigeres og 
renskrives og udsendes før det 3. møde i taskforcen d. 15. november 2022 kl. 14.00-15.30. Man kan se en 
opsamling af mødet d. 13. september i den vedhæftede opsummering.  

På mødet d. 15. november vil vi på basis af de afdækkede barrierer diskutere, hvor det er vigtigst at sætte ind og 
hvilke løsninger, der kan iværksættes for at fremme sociale indkøb i Danmark både i offentligt, privat og 
civilsamfunds regi. Vi vil også se nærmere på muligheden for at arbejde videre i mindre undergrupper om 
specifikke temaer inden for sociale indkøb. 
  
Program for det 3. møde d. 15. november udsendes senere. 
  
Meld gerne tilbage om I kan deltage. 

 
Vi gælder os til at se Jer alle sammen online. 
 
Mange hilsner 

Per Bach // Sociale Entreprenører i Danmark & Anne Rahbek og Angelika Marning // Rummelig Genstart, 
Projekter imidt 

Konsulenthuset for Socialøkonomi, Kooperationen og KAB 
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