
 

 

 

 

 

 

 Sekretariat og Integration 

Sagsnr. 251463 

Brevid. 1968024 

 

Ref. AHA 

Dir. tlf. 46 31 53 00 

anneh@roskilde.dk 

 

NOTAT: Strategi for Socialøkonomi i Roskilde Kommune 4. september 2014 

 

Roskilde Kommunes socialøkonomiske strategi består af vision, målsætning og konkretisering af strategien. 

Beskæftigelses- og Socialudvalget fastlagde i april 2014 Vision og Målsætning, og afholdt, mhp konkretisering af 

strategien, en inspirationskonference d. 10. juni 2014 med deltagelse af lokale aktører på området. Ud fra 

konferencen og udvalgets drøftelser har Beskæftigelses- og Socialudvalget konkretiseret strategien til 8 indsatser 

inden for rådgivning og samarbejde.  

 

 

Roskilde Kommunes vision for Socialøkonomi 

 

Det er nemt for socialøkonomiske iværksættere at etablere og drive virksomhed i Roskilde Kommune. Der er et 

højt niveau af jobskabelse og eksisterer mange jobmuligheder uden for det ordinære arbejdsmarked og som 

brobygning til dette. Der er et stærkt medborgerskab og en stor sammenhængskraft mellem erhvervslivet og den 

frivillige sektor indenfor den socialøkonomiske del af arbejdsmarkedet. Der tages afsæt i Roskilde Kommunes 

stærke position indenfor uddannelse, forskning, kultur og grøn teknologi, de mange engagerede ildsjæle og den 

stærke foreningskultur. 

 

 

Roskilde Kommunes målsætninger for Socialøkonomi 

 

Formålet med en socialøkonomisk strategi for Roskilde Kommune er at skabe bedre rammebetingelser og vækst i 

den socialøkonomiske sektor i Roskilde Kommune. Kommunen skal især fungere som ’playmaker’ ved at sikre 

rammerne for socialøkonomiske virksomheder og stimulere mødet mellem ildsjæle, frivillige, erhvervsliv, 

lokalsamfund og borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Kommunen vil stimulere jobskabelsen uden for det 

ordinære arbejdsmarked og som brobygning til dette. Ligeledes vil kommunen styrke medborgerskab og 

sammenhængskraft i samspillet mellem den private og frivillige sektor. Socialøkonomiske virksomheder skal 

udnytte, at de med deres tydelige sociale og bæredygtige profil har særligt gode forudsætninger for at engagere 

frivillige.  

 

 

Roskilde Kommunes 8 konkrete indsatser 

 

Styrket rådgivning af socialøkonomiske virksomheder 

• Krav om at Roskilde Kommunes generelle erhvervsrådgivning skal kunne screene for potentielle 

socialøkonomiske iværksættere m.h.p. videreformidling til socialøkonomisk rådgivning. 

• Initiativ til mentorordning for socialøkonomiske iværksættere i samarbejde med Erhvervsforum Roskilde, DI 

og DA. 



 

 

Side2/2 

 

Samarbejde mellem Roskilde Kommune og Socialøkonomiske Virksomheder 

• Støtte relevante socialøkonomiske pilotprojekter i samarbejde med iværksættere og aktører indenfor 

sundhedsfremme, kultur, genbrug, miljø, boligområder, byfornyelse og – udvikling. 

• Indgå samarbejde med Frivilligcenter Roskilde m.h.p. på at rådgive frivillige foreninger om den 

socialøkonomiske virksomhedstanke.  

• Konsolidere udviklingspartnerskaber med socialøkonomiske virksomheder (fx Telehandelshuset), m.h.p. 

køb af ydelser, samarbejde og placering af eksisterende socialøkonomiske virksomheder i kommunen.  

• Informere potentielle iværksættere på Roskilde Kommunes hjemmeside om socialøkonomi, 

socialøkonomisk iværksætteri og relevante kontaktpersoner. 

• Tage initiativ til socialøkonomisk netværk og facilitere årlig netværksdag. 

• Søge mulighed for oprettelse af et treårigt ph.d.-stipendium tilknyttet Center for Socialt Entreprenørskab, 

Roskilde,Universitet. 
 

 

 


