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Inspirationsarrangement om socialøkonomiske virksomheder

Frederikshavn Kommune inviterer til inspirationsarrangement 
om socialøkonomiske virksomheder.

Fredag den 6. marts 2015 kl. 08.30-12.00 i Arena Nord, Spar Nord Lounge, 9900 Frederikshavn

Frederikshavn Kommune vil bidrage til at forbedre rammerne for etablering og udvikling af bæredygtige social-

økonomiske virksomheder i kommunen. Målet er at skabe arbejdspladser til udsatte borgere indenfor rammen af 

socialøkonomiske virksomheder. Midlet er fokus på styrkelsen af og samarbejdet om etablering og udvikling af so-

cialøkonomiske virksomheder.

Formål
Derfor inviteres der nu til et inspirationsarrangement, hvor formålet er, at udbrede kendskabet til rammebetingel-

serne for samarbejdet med og etablering af socialøkonomiske virksomheder. Herved håber vi på at inspirere og gi-

ve ny viden som fremmer arbejdet med at etablere socialøkonomiske virksomheder. Derudover er det en enestående 

mulighed for at skabe netværk og erfaringsudveksle blandt interessenter med viden om eller interesse for socialøko-

nomiske virksomheder

Deltagere
Arrangementet henvender sig til alle, der kan spille en rolle i at udvikle socialøkonomiske virksomheder til udsatte 

borgere såsom eksisterende socialøkonomiske virksomheder, virksomheder, iværksættere, organisationer, erhvervs-

organisationer, frivillige, politikere, offentligt ansatte m.fl.  

Venlig hilsen

Udvalgsformand Centerchef for Center for Arbejdsmarked

John Karlsson Flemming Søborg



Program - Socialøkonomiske virksomheder

08.30 - 09.00 Morgenmad

09.00 - 09.15 Velkomst 

 v/John Karlsson, formand Arbejdsmarkedsudvalget, Frederikshavn Kommune 

09.15 - 10.00 ”Hvad kan Vækstcenter for Socialøkonomi bidrage med?”  

 v/Uffe Lembo, konsulent, Vækstcenter for Socialøkonomi

10.00 - 10.15 Pause

10.15 - 11.00 ”Kommunen som katalysator i samarbejdet om jobskabelse for udsatte”  

 v/Uffe Bech, projektleder, Kolding Kommune 

11.00 - 11.45 ”Ikast-Brande modellen for etablering af socialøkonomiske virksomheder”  

 v/John Kvistgaard, projektleder, Ikast-Brande Kommune 

11.45 - 12.00 Afrunding 

 v/Flemming Søborg, centerchef Center for Arbejdsmarked, Frederikshavn Kommune 



Præsentation af oplægsholderne - Socialøkonomiske virksomheder

Deltagelse i arrangementet er gratis. Tilmelding sker via nedenstående link og er efter ”først til mølle” princippet. 
Fristen for tilmelding er fredag den 27. februar 2015 kl. 12.00. Har du spørgsmål kan du kontakte Maiken Pilgaard 
Krüger på telefon 98 45 72 68 eller mail maku@frederikshavn.dk

TILMELDING

Uffe Lembo  arbejder i Socialstyrelsens vækstcenter for socialøkonomiske virksomheder og har erfaring med lokal udvikling og 

kommunale strategier. Uffe Lembo bidrager med et nationalt perspektiv samt regeringens udspil for at fremme flere og stærkere 

socialøkonomiske virksomheder i Danmark, der indeholder 10 konkrete initiativer. Uffe Lembo har desuden viden om vækstcente-

rets vejledningsværktøj til virksomhederne, der kan støtte og vejlede socialøkonomiske virksomheder til selv at dokumentere de-

res arbejde samt de resultater, de skaber. 

Uffe Bech er jurist og har mange års erfaring med socialøkonomisk virksomhed samt bred ekspertise inden for juridisk råd-

givning bl.a. i forhold til organisationsformer og forretningssamarbejder mellem socialøkonomiske virksomheder. Uffe Bech var 

i 1980´erne med til at starte foreningen Kulturgyngen op i Aarhus. En forening som sidenhen knopskød til Gyngen, Musikcaféen, 

Kulturgyngens Rådgivning, City Sleep-In mm. Der var tale om et projekt, som på mange måder var socialøkonomisk. I dag er Uf-

fe Bech ansat til at hjælpe med at implementere Kolding Kommune Socialøkonomiske strategi ”Overskud giver overskud – strate-

gi for socialøkonomi”. I Kolding har man siden 2009 arbejdet aktivt for at få socialøkonomiske virksomheder til byen. Kolding går 

forrest med nye ideer til socialt arbejde og øget vækst. 10 socialøkonomiske virksomheder skal være med til at skabe jobs til sva-

ge ledige, sikre velfærden og skabe vækst.

John Kvistgaard arbejder som projektleder i Ikast-Brande Kommune for projektet ”Vision Vestergade”, der skal fungere som 

et socialøkonomisk knudepunkt i Ikast-Brande Kommune. Vision Vestergade skal danne rammen om sociale fællesskaber for en 

lang række interessenter – Ikast Rideklub, Gartneriet Garland, Focus og en række forenings- og fritidstilbud – med det overord-

nede formål at skabe grobund for etablering af socialøkonomiske arbejdspladser i Ikast-Brande Kommune. Målet er at skabe fem 

socialøkonomiske virksomheder og 100 socialøkonomiske arbejdspladser inden 2017. John Kvistgaard er bindeleddet mellem virk-

somheder og kommunen i samarbejdet om socialøkonomisk virksomhed – al kommunikationen foregår via John Kvistgaard, der 

tilbyder råd og vejledning om, hvordan virksomhederne kommer i gang, hvilken selskabsform de bør vælge, hvordan forretnings-

konceptet udvikles, hvordan virksomheden bliver registreret, hvilke fonde, der kan søges mm. John Kvistgaard sidder desuden i 

udvalget i Den Sociale Kapitalfond – der tilbyder kapital og kompetencer til sociale vækstvirksomheder og socialøkonomiske virk-

somheder kan bl.a. søge om optagelse i Det Sociale Vækstprogram og Social StartUp.    


