Kommissorium for Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

Baggrund
I forbindelse med finanslovsaftalen 2013 aftalte regeringen og Enhedslisten følgende:
”Regeringen og Enhedslisten vil støtte udviklingen af socialøkonomiske virksomheder, der løfter et socialt ansvar ikke mindst i forhold til det rummelige arbejdsmarked. Socialøkonomiske virksomheder er virksomheder, hvis overordnede
formål er almennyttige frem for at opnå profit til sine ejere eller partnere, og som
hovedsageligt anvender sine overskud til sociale formål.
De nuværende selskabsretlige rammer er ikke hensigtsmæssige i forhold til at
fremme socialøkonomiske virksomheder. Der nedsættes derfor et hurtigt arbejdende udvalg, der undersøger barrierer for etablering og udvikling af socialøkonomiske virksomheder og kommer med anbefalinger, herunder udarbejder et
konkret lovforslag til en ny særlig virksomhedsform under navnet socialøkonomisk virksomhed. Udvalget vil – foruden de relevante ministerier – bestå af eksterne eksperter og praktikere på området. Udvalget skal afrapportere medio 2013
med henblik på fremsættelse af lovforslag i folketingssamlingen 2013/2014.
Der skal til formålet opbygges viden og kompetencer i Erhvervs- og Vækstministeriet med henblik på at gennemføre analyser og sikre den fornødne ekspertise til
at fremme socialøkonomiske virksomheder.
Der afsættes 10 mio. kr. i 2013 og 15 mio. kr. i 2014 til opbygning af den nødvendige ekspertise og opfølgning på udvalgets anbefalinger. Indsatsen samordnes
med arbejdsmarkedsindsatsen under Beskæftigelsesministeriet.”
Udvalgets opgaver
Med udgangspunkt i ovenstående har det hurtigt arbejdende udvalg følgende
opgaver:
•
•

•
•

Opstille en definition af socialøkonomiske virksomheder.
Analysere og vurdere barrierer og muligheder for etablering, udvikling og
drift af socialøkonomiske virksomheder, herunder:
o Lovgivning og administrativ praksis.
o Virksomheders, fondes, foreningers og offentlige myndigheders
muligheder for at understøtte, oprette og samarbejde med socialøkonomiske virksomheder.
Beskrive en ny selskabsform for socialøkonomiske virksomheder, herunder udarbejde udkast til lovforslag om en ny selskabsform for socialøkonomiske virksomheder.
Komme med anbefalinger til mulige erhvervspolitiske tiltag, der kan
fremme levedygtige socialøkonomiske virksomheder, herunder praktiske
værktøjer, tilbud om målrettet rådgivning, partnerskabsprogram med store
virksomheder og adgang til kapital
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•
•

Vurdere hvordan kendskab, viden og erfaringer om det markedsmæssige
potentiale i produkter og ydelser fra de socialøkonomiske virksomheder
kan udbredes.
Udvalget skal inddrage relevante interessenter for at sikre bred opbakning
til arbejdet og skal desuden inddrage erfaringer fra andre lande.

Udmøntning af eventuelle nye offentlige initiativer forudsættes at ske inden for
ministeriernes eksisterende økonomiske rammer inklusiv de midler, der er afsat
ved finanslovsaftalen.
Udvalgets sammensætning
Udvalget nedsættes af erhvervs- og vækstministeren og vil blive ledet af en ekstern
formand. Udvalget vil bestå af i alt 15 medlemmer:
• Formanden udpeges af erhvervs- og vækstministeren
• 5 medlemmer udpeges af erhvervs- og vækstministeren efter indstilling fra
følgende organisationer:
o Kooperationen
o DI
o LO
o KL
o Dansk Erhverv / Dansk Selveje (1 fælles medlem)
• 6 medlemmer med praktisk og/eller ekspertviden på området udpeges af erhvervs- og vækstministeren
• 3 medlemmer fra hhv. Beskæftigelsesministeriet, Social- og Integrationsministeriet og Erhvervs- og Vækstministeriet.
Sekretariat
Udvalget sekretariatsbetjenes af Erhvervs- og Vækstministeriet i samarbejde med
Beskæftigelsesministeriet og Social- og Integrationsministeriet. Øvrige ministerier
inddrages efter behov. Sekretariatet vil som en del af betjeningen af udvalget afholde dialogmøder og en høring, hvor interessenter og eksperter får mulighed for
at blive orienteret om arbejdet, og give deres input til udvalget.
Tidshorisont
Udvalget skal aflevere rapport til erhvervs- og vækstministeren medio 2013 med
henblik på fremsættelse af lovforslag i folketingssamlingen 2013/2014.

