
Budget 2017     Temaforslag drift 

Økonomiudvalget 
Frivilligkoordinator på flygtningeområdet 
 
1.000 kr. 2017 2018 2019 2020
Drift 320 320 320 320
Anlæg
Finansiering

I alt 320 320 320 320

 
Resume: 
Der er i dag en række frivillige organisationer og enkeltpersoner, der medvirker til at 
skabe muligheder for en vellykket integration af flygtninge i Svendborg Kommune. 
Det foreslås, at der oprettes en funktion som indgang og kontaktperson for de frivillige 
med henblik på at styrke deres samspil med den kommunale organisation og mellem de 
frivillige indsatser indbyrdes. 
 
Sagsfremstilling: 
På flygtningeområdet er der en række frivillige organisationer og løst organiserede 
frivillige, der medvirker til at skabe muligheder for en vellykket integration.   
Den frivillige indsats finder bl.a. sted i form af kontaktpersoner og frivillige mentorer ift. 
uddannelse, job og det sociale liv, organiseret idræt, fritidslivet, og i form af særlige 
begivenheder og arrangementer m.m. 
 
Da området er forholdsvist nyt, er der i dag ikke etableret et fuldt overblik over relevante 
samarbejdsparter og det er ikke tydeligt, hvor organisationer og enkeltpersoner kan 
henvende sig i Svendborg Kommune med ideer, forslag og evt. ønsker. 
 
Det foreslås derfor, at der oprettes en funktion som indgang og kontaktperson i 
Svendborg Kommune for frivillige på flygtningeområdet. Der foretages en evaluering af 
ordningen efter tre år. 
 
I forslaget er der taget udgangspunkt i en rolle som kontaktperson svarende til 0,5 
årsværk. Hvis funktionen ønskes udvidet til at omfatte koordination og visitation til 
konkrete mentorforløb for individuelle flygtninge, vurderes det at den samlet vil svare til 
et omfang på min. 1 årsværk. Denne del af opgaven ville dog evt. også kunne søges 
forankret hos de frivillige organisationer selv efter nærmere aftale.  
 
Påvirkning på andre områder:  
Funktionen kan indholdsmæssigt samtænkes med øvrige understøttende indsatser på 
frivilligområdet mere generelt, fx Frivillighuset og folkeoplysningsområdet. Den nærmere 
forankring afklares i den administrative organisation som led i en udmøntning. 
 
Økonomi:  
Der foreslås afsat budget svarende til 0,5 årsværk plus følgeudgifter (overhead). 
 
 
 
 
 
  



Budget 2017     Temaforslag drift 

Økonomiudvalget 
Socialøkonomiske virksomheder i forbindelse med indkøbs- og udbudspolitik 
 
1.000 kr. 2017 2018 2019 2020
Drift 0 0 0 0
I alt 0 0 0 0

 
Resume: 
Indenfor indkøbs- og udbudspolitikkens og udbudslovens rammer er der flere muligheder 
for at samarbejde med og/eller at foretage indkøb ved socialøkonomiske virksomheder.  
 
Efter udbudslovens afsnit III kan der tages sociale hensyn ved formulering af 
tildelingskriterier og indarbejdelse af sociale klausuler. Efter samme afsnit vil det være 
muligt at reservere udbud til sociale organisationer. Endelig kan der foretages direkte 
tildeling, såfremt kontrakten ikke overstiger gældende tærskelværdi for udbud. 
 
Sagsfremstilling: 
Efter vedtagelsen af den nye udbudslov er det muligt for offentlige myndigheder, at 
reservere kontrakter eller dele af kontrakter til virksomheder, der har som sit primære 
mål fagligt eller socialt at integrere handicappede eller dårligt stillede personer. Der kan 
bl.a. være tale om socialøkonomiske virksomheder eller beskyttede værksteder. 
Socialøkonomiske virksomheder er private virksomheder, hvis primære formål og 
drivkraft er at skabe positiv social forandring ved anvendelse af forretningsmæssige 
metoder. 
 
Svendborg Kommune anvender allerede sociale klausuler ved udbud af opgaver jf. bilag 
til den gældende indkøbs- og udbudspolitik. 
 
Efter udbudslovens vedtagelse kan udbud af sociale og andre specifikke tjenesteydelser 
forbeholdes organisationer eller virksomheder som udelukkende leverer tjenesteydelser 
på sundheds-, social- og kulturområdet og i øvrigt opfylder krav om fagligt eller socialt at 
integrere handicappede eller dårligt stillede personer. 
 
Såfremt kontraktværdien er mindre end gældende tærskelværdi i forhold til 
udbudslovens nye ”light-regime” for udbud af sociale og andre specifikke 
tjenesteydelser– p.t. 5.592.375 kr., kan der foretages direkte tildeling af kontrakt under 
forudsætning af, at indkøbene sker på markedsvilkår under iagttagelse af de  
grundlæggende forvaltningsretlige principper om saglighed, lighed og proportionalitet. 
Det er således allerede muligt indenfor den nuværende indkøbs- og udbudspolitiks samt 
udbudslovs rammer at samarbejde med socialøkonomiske virksomheder. 
 
Påvirkning på andre områder:  
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalgets tema om socialøkonomiske virksomheder 
med særligt fokus på beskæftigelse af borgere på særlige vilkår. 
 
Økonomi:  
Det forventes, at samarbejde med og understøttelse af socialøkonomiske virksomheder 
kan være budgetneutral, idet der blot vil være tale om yderligere et tilbud i paletten af 
tilbud til borgere med behov for særlige vilkår i forhold til arbejdsmarkedet. Endvidere 
vurderes evt. indkøb af ydelser eller varer ved socialøkonomiske virksomheder at kunne 
ske til et for Svendborg Kommune uændret omkostningsniveau. 
  


