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SVAR PÅ FORSLAG FRA IVAR JOHANSEN (SV) - OSLO KOMMUNE MÅ BLI EN 

FOREGANGSKOMMUNE PÅ SOSIALT ENTREPRENØRSKAP 

 

 

Jeg viser til forslag fra Ivar Johansen (SV) om at Oslo kommune skal bli en foregangskommune 

på sosialt entreprenørskap. Som bakgrunn for forslaget skriver Ivar Johansen blant annet 

følgende: 

 

«Sosialt entreprenørskap er et samlebegrep om innovative løsninger på sosiale utfordringer. 

Sosialt entreprenørskap kan foregå innen det offentlige, det private, eller i en organisasjon, men 

ofte innenfor en slags hybrid bedrift, en «sosial entreprenør». Innovasjonen står sentralt, suksess 

blir målt i hvor stor positiv innvirkning produktet eller tjenesten har på samfunnet, ikke i profitt. 

Men det er også viktig for en sosial entreprenør å forsøke å oppnå økonomisk bærekraft. Sosialt 

entreprenørskap er en viktig skaperkraft i samfunnet, og trenger god tilrettelegging fra 

politikerne.(…) 

 

SV viser til at Gatemagasinene, som= Oslo, som gir rusavhengige mulighet til å jobbe, er et 

velkjent eksempel på sosialt entreprenørskap i Oslo. Flere eksempler på sosiale 

entreprenørskapsbedrifter er: Epleslang, Forskerfabrikken, Trivselsleder, Pøbelprosjektet og 

Fretex. (…) 

 

Sosialt entreprenørskap er entreprenørskap anvendt på sosiale eller samfunnsmessige 

utfordringer og problemer, og innebærer å løse disse på nye måter som kan skape varige 

forbedringer på viktige områder i samfunnet. (…). 

 

Ivar Johansen skriver videre at en sterk satsning på sosialt entreprenørskap og intraprenørskap vil 

gjøre Oslo til en mer spennende, innovativ, lærerik og nytenkende by, og foreslår at Oslo 

kommune fatter en rekke vedtak vedrørende Oslo kommune som foregangskommune for sosialt 

entreprenørskap. Nedenfor følger Ivar Johansens forslag til vedtak og mine fortløpende 

kommentarer til de ulike forslagene. 

 

1. Oslo kommune skal være en foregangskommune ved å legge til rette for og benytte seg av 

innovative tjenester fra sosiale entreprenører og supplement til kommunale tjenester. 

Kommunen ønsker å være en langsiktig partner for innovative miljøer og aktører, og bystyret 

ber byrådet utarbeide en strategi for hvordan dette kan gjøres.  
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Svar:  

Jeg mener sosialt entreprenørskap kan være et viktig supplement til det brede spekteret av 

tjenestetilbud fra offentlige myndigheter. Sosiale entreprenører ser samfunnsmessige utfordringer 

og prøver å løse dem på nye måter, måter som offentlige virksomheter ikke tidligere har tenkt på 

eller av ulike årsaker ikke nyttiggjør seg. 

Jeg legger til grunn at sosiale entreprenører er økonomisk bærekraftige. Det er ikke alltid lett å 

skille klart mellom sosiale entreprenører, sosiale selskaper og organisasjoner og rene 

kommersielle aktører. Juridiske problemstillinger, som forholdet til regelverket om offentlige 

anskaffelser, likebehandlingsprinsipper og lov om offentlig støtte kan skape utfordringer for 

hvordan kommunen samhandler med sosiale entreprenører. Dersom kommunen støtter opp under 

sosiale entreprenører, må vi forsikre oss om at disse driver sin virksomhet på en måte som ikke 

gjør samhandlingen ulovlig etter regelverket om offentlige anskaffelser eller lov om offentlig 

støtte. 

 

Jeg ser det samtidig som viktig at et eventuelt samarbeid med kommunen eller andre offentlige 

myndigheter legges opp slik at den kreative, løsningsorienterte og helhetlige tenkningen som 

finnes innenfor sosialt entreprenørskap slippes til og opprettholdes. Det må derfor samhandles på 

en måte som ikke medfører at kommunen «overtar» eller gjennomregulerer rollen til de sosiale 

entreprenørene. 

Oslo kommune og Akershus fylkeskommune utlyser i samarbeid midler til regionale 

næringsutviklingsformål, etter bevilgninger fra Kommunal- og regionaldepartementet, til sammen 

kr 7 mill. i 2014. Sosiale entreprenører har anledning til å søke om midler fra denne potten.  

 

Det er potensiale for å drive innovasjon og entreprenørskap gjennom kommunens innkjøp. Av 

anskaffelsesstrategien punkt 5.3 følger at «Oslo kommune skal være bevisst på sin rolle som en 

stor og viktig aktør for å fremme innovasjon og nyskaping gjennom sine anskaffelser.  For å 

utfordre og stimulere til best mulige løsninger for å dekke kommunens behov, bør kommunen ha 

økt fokus på innovasjon som metode i anskaffelsesarbeidet» Videre uttales det at «det er viktig 

med systematisk utprøving av om kommunens ressurser kan brukes på nye og smartere måter, for 

eksempel ved at kommunens virksomheter både internt og eksternt samhandler på nye måter, gjør 

bruk av mer formålstjenlige fremgangsmåter ved anskaffelser eller kan utfordre og stimulere 

næringslivet til å benytte forbedrede produksjonsmetoder eller skape nye og bedre produkter eller 

tjenester for å dekke kommunens behov.»  

 

Ved å gjennomføre anskaffelsesprosesser som omfatter grundig dialog med brukere og et bredt 

spekter av leverandører, samt åpne behovs- eller funksjonsspesifikasjoner knyttet til utfordringer 

som krever nytenkning, kan kommunen legge til rette for at sosiale entreprenører har reell 

mulighet til å konkurrere om offentlige oppdrag. Slike anskaffelser vil også stimulere andre 

aktører til å benytte seg av den samme tekningen som mange sosiale entreprenører representerer.       

 

Kommunen kan også anskaffe tjenester som allerede er utviklet av sosiale entreprenører. 

 

Jeg mener at bidrag fra sosiale entreprenører kan tjene som et godt supplement til kommunens 

tjenestetilbud. Det er imidlertid viktig at kommunens samhandling med sosiale entreprenører skjer 

innenfor gjeldende lovverk og på en grundig gjennomtenkt og hensiktsmessig måte. Jeg er enig 

med representanten i at Oslo kommune bør utvikle en strategi for hvordan vi best kan legge til 

rette for sosialt entreprenørskap og vil ta initiativ til dette. 
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2. Oslo kommune ønsker å stimulere til intraprenørskap i kommunens egne tjenester, og 

fremmer dette gjennom å skape en kultur for innovasjon, samt opplæring og aktiviteter for 

kommunens ansatte.  

 

Svar:  

Det er viktig med en kultur som tar ansattes ideer på alvor og følger dem opp. For å utvikle gode 

ideer til gode løsninger må de ofte prøves ut i praksis og forbedres underveis. Utvikling av verktøy 

og en kultur med rom og ressurser til å følge opp ideer, sette dem i drift, starte piloter, evaluere og 

forbedre kan være nyttig. Det bør også oppmuntres til samarbeid på tvers av avdelinger, sektorer 

og etater for å sikre en god og dynamisk idéutvikling. Dette må kunne foregå spontant uten 

«ovenfra og ned styring».  Det er når mennesker møtes og fritt kan utveksle ideer og tanker at de 

beste løsningene ofte fødes. Styring bør ikke foregå på ideutviklingsstadiet, da det kan føre til at 

nødvendig inspirasjon og motivasjon kveles i starten. 

 

Ansatte på virksomhetsområdet for eldre og sosiale tjenester, har en viktig rolle som pådrivere for 

utvikling og bruk av nye tjenester innenfor helse- og sosialområdet. Byrådsavdeling for eldre og 

sosiale tjenester (EST) har nylig utarbeidet en strategi for innovasjonsarbeidet i EST-sektoren, Nye 

muligheter for morgendagens velferdstjenester. Målet med strategien er å peke ut en kurs for 

innovasjonsarbeidet innenfor EST-sektorens virkeområde. Strategien forutsetter at medarbeidere 

innen EST-området kontinuerlig sørger for å utvikle virksomheten og tjenestene ut fra brukerens 

behov og samfunnsøkonomisk nytte, og stadig finner måter å forbedre tjenestene på. Målet er at 

EST skal ha en systematisk og strategisk tilnærming til innovasjon på eget virksomhetsområde, 

slik at personell, kunnskap, erfaringer og investeringer blir koordinert på en ressurs- og 

formålseffektiv måte. Strategien understreker behovet for en felles innovasjonskultur, for at ESTs 

medarbeidere skal ha mulighet til å påvirke og virkeliggjøre ideer for innovasjon og for å integrere 

innovasjon i virksomheten. I strategien betones også behovet for medarbeidernes erfaringer og 

kompetanse i innovasjonsarbeidet, og at kommunen sikrer nøkkelkompetanse som også bidrar til 

nye løsninger. 

I ESTs innovasjonsstrategi, på satsningsområdet tjenesteinnovasjon og utvikling av nye tjenester, 

varsler EST at utvikling av sosiale innovasjoner skal støttes. I tillegg ønsker EST-sektoren nye 

partnerskap for innovasjon, for å legge til rette for økt samhandling mellom offentlig og privat 

sektor, og for samhandling internt i kommunen. Entreprenører kalles ofte for ”agenter før 

innovasjon”, derfor er det naturlig å støtte ulike former for intraprenørskap og sosialt 

entreprenørskap for økt innovasjon i Oslo kommune. En intraprenør er her en person i en offentlig 

virksomhet som kommunen, som tenker og agerer som entreprenør og som utvikler en ny satsning 

med hensikt å forbedre organisasjonens leveranse og kvalitet av f. eks. tjenester. ESTs 

innovasjonsstrategi er dermed i stor grad sammenfallende med forslaget om å stimulere til 

intraprenørskap innenfor kommunens eget tjenestetilbud. 

 

Oslo kommune har også blant annet i samarbeid med NHO og Nasjonalt program for 

leverandørutvikling (LUNO) økt oppmerksomheten om hvordan offentlige anskaffelser kan 

brukes til å skape innovative smarte løsninger i samarbeid med leverandørmarkedet, flere av disse 

gjelder løsninger som i større grad ivaretar viktige miljø- eller velferdshensyn. Dette er en 

arbeidsform som vil bli videreutviklet. 

 

3. Oslo kommune vil stille seg positiv til deltagelse i forskningsprosjekter i samarbeid med 

sosiale entreprenører.  
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Svar:  

Byrådsavdelingen for eldre og sosiale tjenester har opplyst at de ønsker å delta i og tilrettelegge 

for møteplasser og nettverk for økt samarbeid med ulike forskningsmiljøer, også innenfor sosialt 

entreprenørskap. Kommunesektoren bør gjøre mer bruk av forstudier og trenger flere analyser og 

evalueringer av resultatene og leveransene. Her er forskningsmiljøene naturlige 

samarbeidspartnere. Det bør understrekes at det også er behov for økt samarbeid med næringslivet 

og frivillige organisasjoner i utvikling av nye sosiale innovasjoner. EST ønsker å vie større 

oppmerksomhet til sosialt entreprenørskap og sosiale innovasjoner i samarbeid med nasjonale 

aktører som Innovasjon Norge. 

Byrådsavdelingen for kultur- og næring har meldt at deltagelse i forskningsprosjekter i samarbeid 

med sosiale entreprenører på lik linje med andre aktører kan være aktuelt, men at dette må 

vurderes for hvert enkelt prosjekt. KON-sektoren er selv deltager i forskningsprosjekter, men 

andre deler av Oslo kommune kan være deltagere som offentlig partner i Innovasjon Norges 

offentlige forsknings- og utviklingsvirkemiddel (OFU-prosjekt). 

 

 

4. Oslo kommune vil arbeide for at Innovasjon Norge gir støtte både i form av etablererstipend 

og lån til bærekraftige ideer fra sosiale entreprenører gjennom en egen satsning på sosialt 

entreprenørskap. 

 

Svar: 

Jeg vil ta initiativ til en dialog med Innovasjon Norge om dette. 

 
 

5. Oslo kommune ønsker å stimulere til sosialt entreprenørskap i skolen gjennom aktiviteter i 

samarbeid med Ungt Entreprenørskap Oslo.  
 

Svar: 

KON-sektoren har støttet Ungt Entreprenørskap (UE) med en årlig tildeling på mellom 

kr 800 000 og 900 000 siden foreningen ble opprettet i 2003. KON har også støttet UE gjennom 

deltakelse i spesielle tiltak og arrangementer som juryarbeid på entreprenørskaps- og 

fylkesmesser, og gjennom invitasjoner til mottakelser for elever, lærere og veiledere fra 

arbeidslivet etter opplæringstiltak i skolene. Byrådsavdelingen for kultur- og næring har også 

deltatt i tiltaket "Leder for en dag" som UE arrangerer årlig. Det foreligger planer om samarbeid 

mellom UE og Oslo Business Region (OBR) om tiltak som støtter sosialt entreprenørskap. 

 

OBRs arrangementer og tiltak er aktuelle og nyttige for sosiale entreprenører. Oslo Business 

Region (OBR) arrangerer blant annet "Oslo StartUp Days" to ganger i måneden, hvor tema av 

relevans for etablerere løftes fram, og vellykkede gründereksempler innen utvalgte tema 

presenteres. Det gis også mulighet for en-til-en veiledning med både samlet virkemiddelapparat og 

ekspertise fra relevante miljøer. Formålet er å hjelpe og inspirere entreprenører. Sosial innovasjon 

og entreprenørskap er for tiden et veldig aktuelt tema å løfte fram og vil bli prioritert som aktuell 

tematikk under gjennomføring. Det samarbeides blant annet også med Sentralen (co-working 

miljø for blant annet sosialt entreprenørskap) om slike arrangementer. Under større arrangementer 

som Oslo Innovation Week, har sosialt entreprenørskap spilt en stor og viktig rolle de siste årene. 

Dette har vært en bevisst strategi som videreføres.  I tillegg profileres sosialt entreprenørskap som 

felt og med tilhørende referanseeksempler med jevne mellomrom gjennom OBRs 

profileringsarbeid og spesifikt gjennom den digitale mediepakken "Oslo Knowledge Update". 
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KON viser dessuten til at flere private aktører er engasjert i og støtter sosialt entreprenørskap som 

en del av sin portefølje og dermed er viktige støttespillere for dem som etablerer seg som sosiale 

entreprenører, og for UE. Det kan for eksempel nevnes at Ferd har sosialt entreprenørskap som et 

viktig forretningsområde, se http://www.ferd.no/sosiale_entreprenorer/sosiale_entreprenorer_1 

   

Jeg oppfatter ar det er bred politisk enighet om at entreprenørskap i utdanningen er viktig. 

Entreprenørskap er av Europakommisjonen definert som én av åtte nøkkelkompetanser i 

opplæringen.  Regjeringen har i Handlingsplan for entreprenørskap i utdanningen 2009 - 2014 og i 

Stortingsmelding nr. 22 om Ungdomstrinnet påpekt viktigheten av entreprenørskap. Byrådet har 

gjennom sin støtte til Ungt Entreprenørskap bidratt til at elever har fått 

entreprenørskapskompetanse og etablert elevbedrifter, ungdomsbedrifter og studentbedrifter. 

 

 

6. Oslo kommune ønsker å bidra til at det etableres et nasjonalt kompetansesenter for sosialt 

entreprenørskap ved UIO.  

 

Svar: 

"So Central", et prosjekt støttet av Oslo kommune i 2013, er nå i ferd med å etablere en 

samfunnsinkubator som blant annet skal tilby arbeidsfellesskap der sosiale entreprenører og 

ildsjeler fra offentlige, private og frivillige organisasjoner kan arbeide side om side. Prosjektet har 

inngått en leieavtale med Sparebankstiftelsen DNB som har kjøpt Øvre Slottsgate 3 og Tollbugata 

30 i Oslo Sentrum. Her skal stiftelsen skape et 12 000 kvadratmeters hus for kulturproduksjon og 

samfunnsinnovasjon.  

 

Jeg mener det er lite hensiktsmessig at Oslo kommune skal bidra til å etablere og eventuelt 

finansiere et nasjonalt kompetansesenter på dette området ettersom "So Central" allerede er under 

etablering og vil bidra med arbeidsplasser, arbeidsfellesskap, fagmiljø og muligheter for 

kompetanseoverføring på feltet. Oslo kommune bør imidlertid løpende vurdere hvordan vi på 

andre måter kan støtte opp om dette prosjektet. 

 

 

Med hilsen 

 

Eirik Lae Solberg 

 

Godkjent og ekspedert elektronisk 

 

 

Kopi: Ivar Johansen (SV) 
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