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Formål og baggrund
Roskilde Kommune ønsker gennem inddragelse og involvering af faglige miljøer med
relation til det socialøkonomiske felt, at kvalificere arbejdet med implementeringen af
Roskilde Kommunes vision og målsætning for socialøkonomi.

Ref. KIMR
Dir. tlf. 4631 7814
kimraben@roskilde.dk

Roskilde Kommunes socialøkonomiske vision og målsætning fastlagdes af Byrådet
januar 2015.
Til at understøtte vision og målsætning har Beskæftigelses- og Socialudvalget januar
2015, vedtaget at oprette et Advisory Board.
I Advisory Board samles vigtige aktører fra forskning, erhverv, civilsamfund og
kommune. Ved at skabe tæt kontakt i selve Advisory Board vil samarbejdsmuligheder
opstå.
Advisory Boards overordnede formål er at fungere som rådgivende organ for
kommunens arbejde med aktuelle socialøkonomiske indsatser, og dermed understøtte
vision og målsætninger.
Formålet er endvidere at sikre repræsentation af en bred faglig tilgang til
socialøkonomi. Advisory Board skal give inspiration til aktuelle indsatsområder og give
indspark til nye.
Advisory Board er således et innovativt forum, hvor nuværende og fremtidige
indsatsområder diskuteres og kvalificeres, og som skal være med til at sætte
dagsordenen for den socialøkonomiske indsats med udgangspunkt i Roskilde
Kommunes socialøkonomiske vision og målsætning.
Åbningstider
Mandag-torsdag
Fredag

10-15
10-14

Telefontider
Mandag-onsdag
Torsdag
Fredag

08-15
10-17
08-14

Organisation
Sekretariatsfunktion varetages af Social- og Arbejdsmarkedssekretariat.

Advisory Board sammensætning
Advisory Board er sammensat af repræsentanter fra:
Roskilde Universitet
Erhvervsforum Roskilde
Repræsentanter for større lokale virksomheder
INSP!
Roskilde Frivilligcenter
Foreningen Orange Makers
Danske Handicaporganisationer, Roskilde
Fagforeninger (to repræsentanter)
Dansk arbejdsgiverforening og Dansk Industri (to repræsentanter)
3 byrådsmedlemmer
Medlemmer af Advisory Board udpeges for en byrådsperiode.

Ressourcer
Udgifter til Advisory Boards møder holdes indenfor det vedtagne budget.

Evaluering og opfølgning
Ultimo 2017 evalueres Advisory Board, mhp. oplæg til Beskæftigelses- og
Socialudvalget om videreførelse i den kommende byrådsperiode.
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