Bilag 1. Procesplan for revision af Strategi for
Socialøkonomi
Social, Job og Sundhed

Indhold i procesplanen

Definitioner og forkortelser i procesplanen:
• Socialøkonomi omhandler både sociale, miljømæssige og kulturelle områder.
• Socialøkonomiske virksomheder inkluderer i procesplanen både:
1. Virksomheder og organisationer, der er registreret som socialøkonomiske virksomheder og
2. Virksomheder og organisationer, der drives som socialøkonomiske virksomheder, men som ikke er
registreret.
I procesplanen forkortes disse virksomheder og organisationer til SØV.
• Advisory Board for Socialøkonomi forkortes til ABS.
• Arbejdsgruppen, der er nedsat under Advisory Boardet til at udarbejde strategioplæg for Strategi for
Socialøkonomi i Roskilde Kommune, forkortes som ABS-gruppe.
• Netværket Social Vision Roskilde forkortes SVR.
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Procesforløbet for revision af Strategi for Socialøkonomi
Trin 3
Reviderede kommissorium ABS
Trin 2
Revideret strategi
Trin 1
Strategiudvikling

Strategiudvikling med fokus på:
• Formålet med socialøkonomi og SØV
• Hvilke samfundsmæssige udfordringer SØV kan
være med til at løse
• Opgaver det ”almindelige marked” ikke kan løse.
• Roskilde Kommunes strategiske fokusområder og
signaturprogrammer.
• Hvad der skal til for at SØV’er bliver succesfulde
Metode:
• Møder i ABS (to møder).
• Møder i ABS-arbejdsgruppe (1-2 møder).
• Møde i SVR (1 møde).
Output:
• Indstilling til revideret strategi.

Revideret strategi, der:
• Sætter retning for Roskilde Kommunes arbejde med
socialøkonomi og SØV.
• Fastsætter Roskilde Kommunes vision, mål og
indsatsområder for udvikling af socialøkonomi og
SØV.
• Peger på initiativer og virkemidler, der
understøtter udvikling og overlevelse af SØV’er.
Output:
• Anbefaling fra BSU til Byrådet.
• Godkendt strategi med fokusområder og
indsatsområder af Byrådet.

Den reviderede strategi danner baggrund for et
revideret kommissorium for Advisory Board for
Socialøkonomi, der:
• Sætter retning for, hvordan ABS støtter op om
kommunens Strategi for Socialøkonomi i Roskilde.
• Beskriver sammensætning, mødefrekvens mv.
Metode:
• Møde i ABS (1 møde).
• ABS-gruppe udarbejder forslag til nyt
kommissorium (1-2 møder).
Output:
• Anbefaling fra BSU til nyt kommissorium for
Advisory Board for Socialøkonomi til Byrådet.
• Godkendt kommissorium af Byrådet .
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