Offentlig sektor

Selvejende/Ideel/Idebåren sektor
Socialøkonomi

Profit drevet privat
sektor

Mit mål er at beskrive følgende:
• Der findes et stort potentiale
mellem det offentlige og det
private.
• Velfærden kan
afkommunaliseres – uden at
gøres til genstand fór profit.
• Der er barrierer og potentialer
– det kræver mod!

Af Jon Krog
Branchedirektør
jkr@selveje.dk

Jeg tror
• At der er et uudnyttet potentiale i samspillet mellem det offentlige og nonprofit sektoren.

• At vores civilsamfund indeholder en ressource, der ønsker at blive aktiveret.
• At mangfoldighed og klare værdier er en forudsætning for velfærdens
overlevelse – vi skal mødes som de unikke mennesker vi er.

• Jeg tror på non-profitsektorens evne til sammen med det offentlige at
udvikle såvel kvaliteten i både den offentlige som den ikke-offentlige
velfærd.

Tilbudsportalen
– en elektronisk platform hvor
ALLE godkendte tilbud er oplistet.

Før

Social Økonomiske
Virksomheder
Social Business
Reserverede kontrakter

2016 –
konkurrencereglerne
omfatter velfærdsydelser
(bilag 2B)
Socialt bevidste
virksomheder i forhold til
beskæftigelse.
Min 30 procent

Men hvorfor sker
det så ikke?

In house aftaler

Efter

Troen på styring og den
offentlige imperie bygger

Administrationen arbejder
mod politiske ønsker om
mere samarbejde med det
offentliges omverden

Ønsket om at velfærd skal være
offentlig – koste hvad det vil!

Afkobling af civilsamfundet, de
frivillige og en underkendelse af
værdiers betydning

Troen på egen effektivitet
- Manglende kendskab til egne
omkostninger

Man vælger ikke det
bedste til borgeren og
taber millioner af kroner

Hvad kan vi vinde?

Tre gevinster ved et velfungerende samspil mellem det
offentlige og non-profit sektoren

Mangfoldighed
- Et velfærdsmix til glæde
for såvel brugere,
medarbejdere og
kvalitetsudviklingen.

God økonomi
- Skabelsen af et reelt
overblik over
omkostninger og en
faktisk mulighed for at
forholde sig til såvel pris
som kvalitet.

Public Value
- Inddragelse af
civilsamfundet i og
omkring
velfærdsløsningerne.

Tak for invitationen

