
SOCIALØKONOMISK VIRKSOMHED 
– ØKONOMISK VÆKST ELLER SOCIAL FORANSTALTNING?

Invitation

Christiansborg, Proviantgården
30. november 2016, kl. 10.00-16.00

Kom og deltag i debatten om, hvor socialøkonomiske virksomheder er  
på vej hen, og hvilken rolle de skal spille i samfundet fremover?

Socialøkonomiske virksomheder (SØV’er) er kommet for at blive. Men som alt nyt, der er under dannelse, 
stritter branchen i flere retninger. Danske SØV’er er lige nu hybrider mellem forskellige sektorer, hvis  
formål er at gøre en forskel i samfundet på en bæredygtig måde.
I den ene ende af spektret opfattes SØV som et entydigt bidrag til økonomisk vækst og i den anden
ende opfattes SØV som en ren social foranstaltning. Det er disse modsætninger, konferencen vil 
belyse med oplæg fra nogle af de mest vidende på feltet gennem de seneste 10-15 år.
Afslutningsvis giver fire politikere deres bud på, hvor de og deres parti placerer SØV nu og i fremtiden.

Sted
Proviantgården, møderum PRO-D, Rigsdagsgården 7, 1218 København.
Indgang fra Proviantpassagen. Kom i god tid, da der er sikkerhedstjek ved indgangen.

Program
10.00-10.10  Velkomst v/ Mikael Eggert Jørgensen, Direktør, Huset Venture
10.10-10.40  Fra social- til beskæftigelsespolitik, Steen Bengtson, Seniorforsker ved SFI
10.40-11.10  Danske erfaringer og eksempler på SØV og deres placering, 
 Kristian Thor Jakobsen, Analysechef, Den Sociale Kapitalfond
11.10-11.20  Pause
11.20-11.50   Europæiske erfaringer og eksempler på SØV og deres placering,  

Lars Hulgaard, Professor ved RUC
11.50-12.20   Hvordan kan erhvervslivets erfaringer bruges i SØV’er,  

Jon Krog, Branchedirektør, Selveje DK

12.20-13.00  Frokost 
13.00-13.30   Hvordan kan værdierne i den kooperative virksomhedsmodel tænkes ind i driften  

af SØV, Susanne Westhausen, Direktør, Kooperationen
13.30-14.00   SØV i den kommunale virkelighed,  

Knud Aarup, Uafhængig agent i udvikling af velfærdssamfundet
14.00-14.30  Hvordan kan SØV facilitere samfundsudviklingen,  
 Kjeld Søndergaard, Udviklingschef, Huset Venture
14.30-15.00  Pause
15.00-15.45  Paneldebat med politikere
15.45-16.00  Afrunding og farvel

OBS: Det er GRATIS at deltage. Hurtig tilmelding  
er nødvendig og skal foregå til Karin Horup,  
karinhh@husetventure.dk senest d. 15. november.  
Der er begrænset plads.

De bedste hilsener
Huset Venture


