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FRA PROFIT PÅ VELFÆRD 
- til bidrag til velfærd
2018 har været skelsættende for LOS og for branchen i det hele taget. De 
ikke-offentlige sociale tilbud har historisk set aldrig været under så markant 
beskydning fra medier, interesseorganisationer, fagbevægelse og politiske 
partier med store lovgivningsmæssige indgreb som mulig konsekvens. 

Der har været tale om politiske indgreb og 
mulige lovændringer, som kunne - og fortsat kan 
- true LOS’ medlemsvirksomheders drift og fun-
damentalt ændre på branchens eksistensvilkår. 
Til gengæld kan vi konstatere, at LOS historisk set 
heller ikke før har været så proaktivt eksponeret, 
offensiv og synlig som en markant forkæmper 
for branchen - både i medier, det offentlige Dan-
mark og på Borgen. 

2018 var en orkan, der havde styrke 
nok i sig til at vælte de ikke-offentlige 
sociale tilbud omkuld. Den havde mange 
voldsomme vindpust med sig, som vi 
stadig, må vi navigere i. 

Medierne har, med DR i front, på skuldrene af en 
meget kedelig enkeltsagshistorie, oprustet kri-
tikken af det private sociale område. Temaet har 
været “Profit på velfærd”, og der har været en klar 
intention om at tegne et billede af en branche 
og en sektor, der spekulerer i at tjene penge på 
udsatte borgere. En branche som ikke leverer en 
tilfredsstillende kvalitet, og hvor fagligheden er 
uacceptabelt lav. 

Jeg bliver så uendelig træt, når det 
ensporede stiller sig i vejen for en sund 
debat om, hvordan vi skruer det samlede 
sociale løsningssystem sammen på en 
måde, hvor borgere får det tilbud, de skal 
have, for at sund udvikling kan ske.” 

Der har været begæret aktindsigt fra medier 
hos Socialtilsynet, andre offentlige instanser og 
blandt LOS’ medlemsvirksomheder i en grad, vi 
ikke tidligere har kendt til. Faglige organisatio-
ner har ansat graverjournalister med det formål 
at finde smuds blandt de private sociale tilbud. 
Public service medier og politiske partier har 
dannet fælles kurs med faglige organisationer, 
og nogle af vores vigtige og toneangivende sam-
arbejdspartnere og aktører - herunder pårøren-
deforeninger - har tilsluttet sig kritikerne af det 
private sociale område og sået tvivl om sektorens 
eksistensberettigelse.

Det er branchens professionalisme, 
kvalitet og faglighed, der er under angreb, 
og det er branchens grundvilkår, der 
er blevet anfægtet: at tjene penge på 
velfærdsområder som privat aktør. 

Bestyrelsen og sekretariatet har arbejdet intenst 
og nøje fulgt og set med alvor på de politiske 
strømninger. På et ekstraordinært bestyrelses-
møde i foråret, stod det klart, at det var nødven-
digt at aktivere yderligere ressourcer og sætte alle 
sejl ind. Mediebilledet var tilsløret af dårlige histo-
rier, og under forhandlingerne om Socialtilsynet, 
efterspurgte ministeren direkte gode historier, 
hun kunne stå på skuldrene af, for at kunne tale 
de ikke-offentlige virksomheders sag. 
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Målet har været at iværksætte en målrettet og 
kraftfuld indsats for at blive dagsordenssæt-
tende og få indflydelse. Det har betydet en mas-
siv oprustning på LOŚ  eksterne kommunikation 
og vores public affairs arbejde på alle tænkelige 
niveauer. En offensiv operation hvor vi dels har ret-
tet et angreb på vores politiske modstandere og 
dels har sørget for at få bragt vores mærkesager 
frem og få os positioneret som kompetente og 
videnstunge samarbejdspartnere. Desuden blev 
der etableret et kommunikationsnetværk blandt 
LOS’ medlemsvirksomheder bl.a. med det formål 
at skabe en fælles retning og stemme. Senest i 
december måned måtte vi ekstraordinært ind-
kalde en gruppe af medlemsvirksomheder, der 
var blevet underlagt aktindsigtsbegæring, med 
henblik på at en potentiel større kritisk sag om 
branchens udlejningsbetingelser, vi heldigvis fik 
afværget og nedtonet.

I en tid, hvor vi hungrer efter 
sensationshistorier, der taler til vores 
forargelse og budskaber formidlet i én 
sætning på de sociale medier, når man 
desværre ikke altid langt med fakta.

Midt i kampens hede udkom den første evalue-
ring af Det risikobaserede tilsyn, og den tegnede 
ikke et rosenrødt billede af branchens medicin-
håndtering. Det er der mange gode grunde til, 
men der er ingen tvivl om, at den har efterladt 
branchen med et stort potentiale for forbedring, 
og herefter blev det nødvendigt yderligere at 
skrue op for de gode fortællinger og relationer. 
LOS har et godt samarbejde med Patientsik-
kerhedsstyrelsen og nye tal derfra kunne påvise, 
at bo-og opholdsstederne er på vej frem, at de 
sager, hvor der var givet påbud, oftest var af min-
dre kritisk karakter, og at LOŚ  medlemsvirksom-
heder generelt klarede sig godt. 

Der er ingen tvivl om, at mediebilledet i dag har 
ændret sig og kritisk pressehåndtering og politisk 
interessevaretagelse fremadrettet vil være en ker-
neopgave for LOS. 

Vi er i udgangspunktet en branche fyldt 
med triste og barske historier om udsatte 
mennesker. 

Dertil kommer, at vi er underlagt en generel ten-
dens, hvor utilfredse borgere tyr til medierne, hvis 
de føler sig uretfærdigt behandlet. De sociale 
medier des foruden er ikke mindst en lettilgæn-
gelig og taknemmelig kommunikationskanal. På 
sekretariatet håndterer de på daglig basis sager, 
der kunne være endt i medierne som dårlige 
historier. 

Sager, som i langt de fleste tilfælde tager afsæt 
i en konflikt og drejer sig om opråb fra utilfredse 
pårørende/borgere med afsæt i noget, som i 
udgangspunktet ikke kan anfægte tilbuddets 
kvalitet, faglighed og professionalisme. Men 
mediesager som kan have store konsekvenser 
for de virksomheder, der uretmæssigt kommer 
på forsiden med en dårlig historie.  Og mediesa-
ger der er med til at sløre branchens omdømme. 
Men vi er heldigvis også en branche fyldt af gode 
livsbekræftende fortællinger. Arbejdet med pro-
aktivt at opspore, dele og sprede dem er en vig-
tig opgave, og LOS er på en rejse nu med en ny 
kernefortælling om en branche, der tager socialt 
ansvar og skaber værdi til velfærdssamfundet på 
mange bundlinjer. 

Hvis vi skal fortsætte med vores 
stærke socialpædagogiske indsatser 
for mennesker i udsatte positioner, 
er vi nødt til at acceptere det vilkår, at 
ledelse, administration og økonomi skal i 
højsædet.

Vi skal ikke frygte medierne, men vi skal vide, at 
der, vi står svagest er, når de påviser, at der ikke er 
styr på ledelse, økonomisk styring og dokumen-
tation. Vi er en branche med afsæt i et social-
pædagogisk DNA, som opererer i en virkelighed 
af systemer og kontrolinstanser. Når procedu-
rer, som GDPR og det risikobaserede tilsyn skal 
implementeres som en vigtig del af den daglige 
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drift, trækker det på ressourcerne og udfordrer 
fagligheden. Èt er det IT-mæssige og sundheds-
faglige kendskab. Et andet er at få det til at give 
mening og implementere det. 

 I LOS har vi haft fokus på kompetenceudviklende 
kurser og dialogmøder, der har stillet skarpt på 
netop GDPR og Det risikobaserede tilsyn. Vi har 
talt med store bogstaver, fordi vi ved, at det er 
forhold som disse, der i sidste ende er med til at 
definere kvaliteten af et socialt tilbud, og som kan 
true en ellers velfungerende socialpædagogisk 
indsats. 

Når der foranstaltes sociale tilbud - offentlige eller 
private – så skal der leveres en faglig professionel 
indsats af høj kvalitet, der håndterer de problem-
stillinger, som borgerne måtte have. Det være 
sig både socialfagligt, ledelsesmæssigt og admi-
nistrativt. Udover at vi bruger borgernes livstid, 
bruger vi også af de ressourcer, som det offent-
lige bringer i spil for at skabe gode tilbud. 

Heldigvis kan vi ranke ryggen og med glæde 
konstatere, at evalueringen af Socialtilsynet, der 
udkom i foråret 2018, viser, at de ikke-offentlige 
scorer marginalt lidt højere på kvaliteten end de 
offentlige bo- og opholdssteder. 

Leverancer til velfærdssamfundet 
og opgaven med at tage hånd om 
samfundets udsatte og sårbare 
mennesker beror på en gensidig tillid, 
og det forpligter på en måde, så der ikke 
skal springes over, hvor gærdet er lavest; 
men så hjerne og hjerte er på plads, og 
fagligheden foldes ud til gavn.

NYT ANSIGT IND- OG UDADTIL
2018 blev året, hvor LOS fik nyt navn, ny visuel 
identitet og ikke mindst blev det året, hvor vi 
kunne lancere en ny kommunikationsportal for 
medlemmer og offentlighed. På LOS’ general-
forsamling d. 17. april 2018 blev det vedtaget, at 
”LOS – Landsforeningen for sociale tilbud” skulle  

være det nye navn for ”LOS – private sociale til-
bud”. Med navneskift til ”LOS – Landsforeningen 
for sociale tilbud” afspejler organisationen i højere 
grad medlemmernes virkelighed anno 2018/2019, 
hvor fordelingen mellem private/non-profit-med-
lemmer fordeler sig med ca. 40/60 %. Med 
ændringen til ”Landsorganisation” har vi samtidig 
markeret, at ”LOS – Landsorganisation for sociale 
tilbud” i dag er landets førende brancheorganisa-
tion for sociale tilbud.  I løbet af året blev det nye 
logo, navn og visuelle identitet foldet ud på nye 
tryksager, sociale medier og ikke mindst det nye 
LOS.dk. 

En identitet der afspejler den fine balance 
mellem det levende, menneskelige og 
omsorgsfulde og den faglige kvalitet og 
professionalisme.

I 2018 blev der arbejdet på højtryk med at pro-
ducere en ny kommunikationsplatform til vores 
medlemsvirksomheder. Det nye LOS.dk er mere 
end bare en hjemmeside. Vores ambition har 
været at skabe et tidssvarende kommunikations-
værktøj, der både henvender sig til medlemmer 
og til offentligheden. Fx er online rådgivningsmo-
dulet til medlemmerne udviklet og udvidet til et 
centralt hjælpeværktøj. Ligeledes kan man finde 
informationer om LOS’ interessevaretagelse og 
medieindsatser. Fra starten af udviklingsfasen 
har vi vidst, at ”Find tilbud” på LOS.dk er en af 
kommunernes foretrukne søgedatabaser, når 
de skal finde sociale tilbud. Derfor har det også 
haft høj prioritet, at ”Find tilbud” skulle væsentligt 
optimeres og forbedres på den nye platform. 

FRA “GEARING TIL SUCCES”  
– TIL “FREMDRIFT MED SOCIALT ANSVAR”
 LOS er kendetegnet ved et bredt medlemsde-
mokrati, som er grundlaget for beslutningspro-
cessen og den politiske interessevaretagelse. LOS 
er etableret med afsæt i et stærkt fællesskab 
om faglige indsatser for mennesker i udsatte 
positioner. 
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Fællesskabet er fundamentet for, 
at vi sammen kan være den stærke 
drivkraft på det sociale område i 
velfærdssamfundet. Fællesskabet er 
foreningens strategiske forudsætning og 
drivkraft på en og samme tid.

Ved udgangen af 2018 kunne LOS sætte flueben 
ud for den tre-årige strategi “Gearing til succes”. 
Det er også med stor tilfredsstillelse, at bestyrel-
sen kunne konstatere, at vi imod mange odds og 
bump på vejen er nået alle strategiens milepæle 
og indsatsområder, og LOS i dag har et solidt pro-
fessionelt ståsted for at skabe videre udvikling.

Det har været et stort ønske fra bestyrelsen, at 
den nye strategi skulle udarbejdes med afsæt i 
en inddragende og dialogskabende proces. Pro-
cessen har haft flere faser, og til denne har både 
medlemmer, bestyrelse og eksterne konsulenter 
bidraget, og sekretariatet har fungeret som tov-
holder. Det har været en stor berigelse at deltage 
i dialogmøder landet over, hvor værdigrundlaget 
og substansen i strategien blev både udfordret 
og beriget. Det har været værdifuld indsigt at 
tage med tilbage i det strategiske maskinrum, og 
input der har sat aftryk på LOS’ udkast til den nye 
strategi “Fremdrift med socialt ansvar”, der skal 
godkendes på Generalforsamlingen.

LOS vil være kendt som det samlende 
interessefælleskab for sociale 
velfærdsiværksættere, der leverer ydelser 
til den offentlige sektor. 

Derfor skal organisationen ifølge den nye strategi 
frem mod 2021 arbejde med seks strategiske ind-
satsområder: Intern kommunikation, relevante 
kurser og uddannelser til medlemmerne, LOS’ 
tilstedeværelse hos medlemmerne, øget udli-
citering af offentlige opgaver, styrke branchens 
omdømme og styrke LOS’ indflydelse på det 
sociale område.  

På efterårets dialogmøder fik vi også drøftet 
udkast til en del af LOS’ bærende konstruktion – 
medlemskontingentet. Der har længe været et 
ønske om at skabe en ny, mere overskuelig og 
tidssvarende kontingentstruktur. Det er kompli-
ceret og med mange afvejninger for og imod at 
ændre på noget så grundlæggende, og bestyrel-
sen har lagt stor vægt på at inddrage medlem-
merne i tilblivelsen af en ny kontingentstruktur. 
Der findes ikke én optimal løsning - alle model-
ler vil have iboende fordele og ulemper, men det 
vigtigste for bestyrelsen har været, at have med-
lemmerne med på råd og skabe udkast til en løs-
ning, der tilgodeser flertallet. 

Det er også fællesskabets drivkraft, der sætter 
sine tydelige spor, når vi i det forgangne år har 
mødtes på tværs af landet til Landsmøde, Fag-
lige årsmøder, dialogmøder, Folkemøde og kur-
ser. Her mærker jeg gang på gang værdien af det 
at samle engagerede mennesker under ét tag og 
den synergieffekt, det giver, at tilegne sig og dele 
faglig viden og erfaringer.

BIDRAG TIL VELFÆRD  
- VELFÆRDSIVÆRKSÆTTERE 

I begyndelsen af 2019 sejler vi stadig på 
efterdønningerne af 2018 og ukendt vand, 
men vi har med god taktik og en solid 
indsats fået vendt skibet den rigtige vej. Vi 
er flydende og på rette kurs

LOS arbejder for at skabe de bedst mulige betin-
gelser for, at vores medlemsvirksomheder bliver 
et synligt og attraktivt valg, når det offentlige 
professionelt skal løfte velfærdsopgaver inden for 
det specialiserede socialområde. Dette arbejde 
har været underlagt markante udfordringer i 
2018. Derfor har vi arbejdet på at positionere de 
fordele og den værdi, medlemsvirksomhederne 
bidrager med til velfærdssamfundet. I slutningen 
af 2018 har søsatte vi en ny kernefortælling om de 
ikke-offentlige sociale tilbud, der sætter fokus på 
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det, vi bidrager med. Med den fortælling går vi fra 
at tale om branchens profit på velfærd til bidrag 
til velfærd.

Velfærdssamfundet kræver hele tiden nye løs-
ninger. Derfor skal vi blive langt bedre til positi-
onere de velfærdsiværksættere, der med deres 
enorme arbejdsmængde og kreativitet er med 
til at udvikle omkostningseffektive sociale tilbud.

Fælles for LOŚ  medlemsvirksomheder er, at de 
stiftes af mennesker, der brænder for noget, og 
som påtager sig et socialt ansvar. Mennesker der 
har en idé, vil knokle for at realisere den og er vil-
lige til at påtage sig en stor økonomisk risiko. Det 
er mennesker, der lægger alle deres timer i deres 
virksomhed. Samfundet er afhængigt af den 
dynamik. Det er mennesker, som bidrager til vel-
færdssamfundet, på mange planer. 

I skrivende stund er Folketingsvalget endnu 
ikke udskrevet og ingen kender den mulige nye 
socialpolitiske dagsorden. 

Men at gennemføre og vinde slagene i 
2018 har givet os en fornyet styrke og tro 
på, at uanset hvem der kan tælle til 90, 
er LOS startet på en ny fortælling, og en 
reformation af måden hvorpå branchen 
skal opfattes, og vi kan allerede nu mærke, 
at det vækker genklang. 

Netop dynamikken med en stærk offentlig sek-
tor og en stærk privat sektor, der samarbejder, er 
en af de store forcer i vores velfærdssamfund. Vi 
har talrige erfaringer og undersøgelser, der viser, 
at offentligt-privat samarbejde gør samfundet 
rigere, skaber fremdrift og nye løsninger. LOS 
medlemsvirksomheder bidrager til, at fremdrif-
ten i velfærdsydelserne sker med afsæt i et socialt 
ansvar og med mennesket i centrum.

  John Anderskou


