Kalundborg Symbiose indgår
rammeaftale om socialøkonomi
Bæredygtig produktion handler om at skabe overskud for både økonomi og miljø, og det har
Kalundborg Symbiose som lokalt partnerskab gjort i mange år med genanvendelse af 20
forskellige rest- og ressourcestrømme mellem virksomhederne. Bæredygtighed handler også om
at tage et socialt ansvar og med en ny rammeaftale med den kommunale indsats
Socialøkonomikalundborg styrker partnerskabet nu samarbejdet med lokale socialøkonomiske
virksomheder.
En socialøkonomisk virksomhed er en privat virksomhed, der driver erhverv med det formål –
gennem sit virke og indtjening – at fremme sociale og samfundsgavnlige formål.
”Symbiosen har en lang tradition for at engagere sig i udviklingen af lokalområdet. Ikke kun i
forhold til den grønne omstilling, men virksomhederne i partnerskabet har f.eks. også spillet en
aktiv rolle i etablering af lokale uddannelsestilbud. Den nye rammeaftale skal danne fundamentet
for symbiosevirksomhedernes bidrag til en styrket udvikling af det socialøkonomiske område i
Kalundborg. Modellen for rammeaftalen er i overensstemmelse med øvrige projekter i
symbioseregi; de socialøkonomiske projekter skal kunne eksistere på markedsvilkår og løbe
rundt økonomisk. Grundtanken er, at symbiosevirksomhederne samarbejder med
socialøkonomiske virksomheder som for eksempel leverandører af konkrete ydelser og på den
måde bidrager til at skabe meningsfuld beskæftigelse for lokale borgere, der er udfordret på det
traditionelle arbejdsmarked, udtaler Michael Hallgren, produktionsdirektør, Novo Nordisk
Kalundborg og formand for Kalundborg Symbiose.
Rammeaftalen er en fælles målsætning om at optimere social bæredygtighed, som alle
medlemmer i Kalundborg Symbiose har forpligtet sig til. I den kommende tid skal rammeaftalen
udmøntes i en række konkrete samarbejdsaftaler mellem de enkelte virksomheder og
Socialøkonomikalundborg. Aftaler, der skal tilpasses den enkelte virksomheds ambitionsniveau
og behov.
”Socialøkonomikalundborg er en kommunal indsats, hvor vi gerne vil flytte borgere fra passiv
forsørgelse til meningsfulde jobs, tilpasset den enkelte borger. Socialøkonomiske virksomheder
er rigtigt dygtige til at hjælpe borgere på kanten af arbejdsmarkedet i gang – også selvom det
drejer sig om få ugentlige timer. Det skaber stolthed hos den ansatte at være med i et
arbejdsfællesskab og gøre en forskel, og vi har allerede i Kalundborg en håndfuld aktører. Med
rammeaftalen giver Symbiosen det spirende miljø en hjælpende hånd ved at gå i dialog om
mulighederne for at indgå i forskellige aktiviteter. I Kommunalbestyrelsen er vi stolte over at de
store, højtspecialiserede virksomheder tager socialt ansvar i en sådan grad, og jeg glæder mig
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meget til at se hvordan de konkrete aftaler vil bidrage til jobskabelsen på dette område” udtaler
Martin Damm, borgmester, Kalundborg Kommune.

Fakta om Kalundborg Symbiose
Kalundborg Symbiose er et enestående eksempel på, hvordan industrien kan producere på en
bæredygtig måde, der både er skånsom for miljøet og samtidig skaber vækst.
Kalundborg Symbiose er en almennyttig forening, der består af følgende medlemmer:
Argo, Avista Green, Chr. Hansen, Equinor Refining Denmark, Gyproc Saint-Gobain, Kalundborg
Bioenergi, Kalundborg Forsyning, Kalundborg Kommune, Novo Nordisk, Novozymes, Unibio og Ørsted.
Læs mere om Kalundborg Symbiose her: www.symbiosis.dk
Fakta om Socialøkonomikalundborg
Socialøkonomikalundborg er en kommunal indsats etableret for at skabe optimale rammer for
socialøkonomiske virksomheder i Kalundborg Kommune. Indsatsen omfatter iværksættervejledning,
Socialøkonomisk Netværk Kalundborg organiseret under Kalundborgegnens Erhvervsråd, én indgang til
Kalundborg Kommune og Jobcenter samt informationssitet www.socialøkonomikalundborg.dk

Aftalen underskrives af borgmester Martin Damm og formand for Kalundborg Symbiose Michael
Hallgren fredag den 15. oktober hos Y-Camp i Kalundborg.
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