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Den kommunale institution Kompetencecenter Tønder på Hartmannsvej i Tønder (det tidligere Reva-

Landlyst) bliver fra 1. maj en socialøkonomisk virksomhed, dvs. en privat virksomhed, der har til formål at 

fremme særlige sociale og samfundsnyttige formål. Dermed får den forholdsvis nye virksomhedsform sin 

debut i Tønder Kommune. 

Omdannelsen til socialøkonomisk virksomhed sker gennem et samarbejde mellem Tønder Kommune og 

Virksomhedsporten, der overtager ansvaret for aktiviteterne på Hartmannsvej. Virksomhedsporten, der er 

en del af den private konsulentvirksomhed Ramsdal Gruppen med hovedsæde i Kolding, driver i forvejen 

socialøkonomiske virksomheder i flere andre danske kommuner. 

Tønder Kommune ser spændende og vidtrækkende perspektiver i samarbejde med socialøkonomiske 

virksomheder, oplyser formanden for kommunens Arbejdsmarkedsudvalg, Susanne Linnet. 

- I udvalget har vi i høj grad fokus på at motivere og understøtte det sociale ansvar hos private 

virksomheder. Denne målsætning kan det ny samarbejde være med til at opfylde, og derfor har vi vi store 

forventninger til samarbejdet, siger Susanne Linnet. 

Mere målrettet indsats  

Virksomhedsportens opgave vil være at beskæftige borgere med særlige behov i f.eks. fleksjob og tilbyde 

aktiveringsindsatser til ledige, der henvises fra Jobcentret. Målet er at hjælpe flest mulige ledige i ordinær 

beskæftigelse. 

- Vi indgår aftale med Virksomhedsporten, fordi vi gennem samarbejdet med en socialøkonomisk 

virksomhed bedre kan målrette indsatsen mod de private erhvervsvirksomheder både til gavn for de ledige 

og for erhvervslivet. Med andre ord: Bedre service og bedre resultater, siger Susanne Linnet. 

Udvalgsformanden tilføjer, at en privat aktør har andre handlemuligheder og kompetencer end en 

offentlig. 

- Formålet med aftalen er at få flere ledige med behov ud over ledighed i beskæftigelse på det ordinære 

arbejdsmarked og sikre, at borgere i målrettet aktivering bliver i stand til at forsørge sig selv i så stor 

udstrækning som muligt. Med en privat aktør på banen øges mulighederne for at leve op til denne 

målsætning, siger Susanne Linnet. 



Det overordnede ansvar for virksomhedsrettet aktivering af ledige vil fortsat være kommunens, men 

fremover vil kommunen løse en del af opgaven ved at købe ydelser hos den socialøkonomiske virksomhed. 

I aftalen er der lagt op til, at kommunen køber 20 årspladser til individuelt tilrettelagte aktiviteter for 

borgere med problemer udover ledighed. Det første år er der dog aftalt 10 ekstra pladser udover de 20 i 

aftalen, og det følgende år fem ekstra pladser. 

Virksomhedsoverdragelse  

De ansatte på Hartmannsvej har taget godt imod overdragelsen til den nye aktør. Overdragelsen foregår 

efter de almindelige bestemmelser om virksomhedsoverdragelse, og medarbejderne er dermed sikret 

deres nuværende løn- og ansættelsesforhold i indeværende overenskomstperiode. 

Den nye aktør vil løse opgaverne på den nuværende adresse på Hartmannsvej i Tønder og lejer 

ejendommen af kommunen til formålet. 

Formanden for Arbejdsmarkedsudvalget glæder sig over, at aftalen nu er kommet på plads og konfirmeret 

af Kommunalbestyrelsen. 

- Det er en sag, der har fyldt rigtig meget gennem lang tid. Jeg er meget tilfreds med resultatet og ser frem 

til et godt samarbejde med Virksomhedsporten. Jeg er sikker på, at det vil være med til at udvikle og løfte 

beskæftigelsesindsatsen i hele Tønder Kommune og hjælpe flere borgere i arbejde, siger Susanne Linnet. 

Fakta:  

Den officielle definition på en socialøkonomisk virksomhed er: 

”En privat virksomhed, der driver erhverv med det formål – gennem sit virke og indtjening – at fremme 

særlige sociale og samfundsgavnlige formål”. 

Når kommunen driver værksteder er formålet at aktivere og klargøre ledige til arbejdsmarkedet. 

Produktionen er tilpasset formålet. 

Den socialøkonomiske virksomhed har til formål at producere varer helt på linje med andre private 

virksomheder. Men den socialøkonomiske virksomhed ansætter ledige til produktionen og bidrager 

dermed til, at flere ledige aktiveres i ordinær produktion. 

 


