
11

KAPITEL 1

Indledning

Indledning

Vi har som advokater i mange år arbejdet med socialøkonomiske 
virksomheder. Og vi har arbejdet for, at der kom et langt stærkere 
politisk fokus på socialøkonomiske virksomheder og en fjernelse af 
nogle af de barrierer, der er for, at socialøkonomiske virksomheder 
for alvor kan komme til at virke. 

En socialøkonomisk virksomhed er en privat virksomhed, der dri-
ver erhverv med det formål gennem sit virke og sin indtjening at 
fremme særlige sociale formål. Social skal her forstås bredt som sam-
fundsnyttig/samfundsgavnlig/almennyttig. 

I forbindelse med forhandlingerne i 2012 om finansloven for 2013 
blev der indgået en aftale mellem regeringen og Enhedslisten om at 
nedsætte et hurtigtarbejdende udvalg, der bl.a. skulle komme for-
slag til ny lovgivning på området. 

Udvalget blev nedsat i foråret 2013 og arbejdede intenst frem til 
august 2013, hvor udvalgets anbefalingsrapport blev afleveret til re-
geringen, herunder et lovforslag. Rapporten kan findes på: http://
socialstyrelsen.dk/udsatte/socialokonomiske-virksomheder/
udvalget-for-socialokonomiske-virksomheder-1/resolveuid/1b-
3288b11e754b1fa10296d8ae3f3659

KAPITEL 1. Indledning

Denne bog er omfattet af lov om ophavsret. 
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Udvalget bestod af: 

– Mads Øvlisen, formand, tidl. direktør i Novo Nordisk (udtrådt 
den 21. august 2013). 

– Anne-Marie Meldgaard, bestyrelsesformand for Huset Venture 
Danmark 

– Claus Skytt, afdelingsdirektør, Merkur Andelskasse 
– Lars Hulgaard, professor, Roskilde Universitet (RUC) 
– Lars Jannick Johansen, administrerende direktør, Den Sociale 

Kapitalfond 
– Line Barfod, advokat, Foldschack & Forchhammer 
– Mikkel Holmbäck, administrerende direktør, Glad Fonden 
– Susanne Westhausen, direktør, Kooperationen 
– Dorte Gram Nybroe, chefkonsulent, Dansk Industri (DI) 
– Christian Sølyst, socialpolitisk konsulent, Landsorganisationen i 

Danmark (LO) 
– Lone Johannsen, chefkonsulent, Kommunernes Landsforening 

(KL) 
– Jon Thorlacius Krog, branchedirektør, Selveje Danmark og Dansk 

Erhverv 
– Pernille Harden, kontorchef, Beskæftigelsesministeriet 
– Anders Lynge Madsen, afdelingschef, Social-, Børne- og Integra-

tionsministeriet 
– Lisbet Dyerberg, erhvervsjuridisk direktør, Erhvervs- og Vækst-

ministeriet

Der blev ansat et sekretariat på ca. ti personer, så det var muligt for 
udvalget at indsamle ganske meget viden på den korte tid. Folketin-
get vedtog i juni 2014 et lovforslag, der med få ændringer er det, ud-
valget foreslog. Det var hele Folketinget undtagen Venstre og Liberal 
Alliance, der stemte for loven. 

Deres argument for ikke at stemme for var ikke en modstand mod 
socialøkonomiske virksomheder, men derimod en frygt for, at der 
blev opbygget en bureaukratisk ordning, frem for at branchen selv 
sørgede for regulering. 
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