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ORIENTERING OM STATUS I ARBEIDET MED SOSIALT ENTREPRENØRSKAP 

 

Innledende bemerkninger 

 

Jeg vil i dette notatet orientere finanskomiteen om noe av det arbeidet Oslo kommune gjør på 

området sosialt entreprenørskap. 

 

Oslo kommunes strategi for sosialt entreprenørskap ble vedtatt av byrådet den 17. 09. 2015 

(byrådssak 1083/15). Strategien har som hovedformål at Oslo skal være foregangskommune på 

sosialt entreprenørskap og som delmål at dette skal gjøres ved at Oslo kommune legger til rette for 

og benytter seg av tjenester fra sosiale entreprenører som et supplement til kommunale tjenester. 

Strategien legger også føringer for hvordan kommunen skal arbeide helhetlig for å legge til rette 

for og benytte seg av sosiale entreprenører. Det er opp til den enkelte kommunale 

sektor/virksomhet å vurdere hvordan de vil gå frem for å realisere de muligheter sosialt 

entreprenørskap gir - basert på vurderinger av behov og muligheter som finnes i virksomheten og 

den enkelte sektor.  

 

Dette notatet beskriver aktiviteter gjennomført av byrådsavdelingene som et ledd i oppfølging av 

strategien. De byrådsavdelingene som har opplyst å ha fulgt opp med aktive tiltak er 

Byrådsavdeling for finans (FIN), Byrådsavdeling for næring og eierskap (NOE) og 

Byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester (EHS). Det foregår flere aktiviteter i ulike 

kommunale virksomheter i kommunens ytre apparat som inkluderer sosialt entreprenørskap. Disse 

vil ikke bli omtalt her. 

 

Aktiviteter under FIN 

 

Strategi for sosialt entreprenørskap forutsetter at sosiale entreprenører skal være aktuelle 

leverandører til kommunen der dette kan gi bedre tjenester. Anskaffelsesstrategien, som ble 

vedtatt den 24.10.2017, inneholder flere strategiske føringer for bruk av sosiale entreprenører i 

kommunens anskaffelsesprosesser. 

 

Anskaffelsesstrategiens delmål 3 sier at «Oslo kommunes anskaffelser skal gjøre Oslo til en 

varmere by med plass til alle». Dette delmålet følges opp av blant annet følgende strategiske 

føring: 
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 «Der kommunen ikke skal drive i egenregi, skal anskaffelsesprosesser gjennomføres slik at 

ideelle leverandører – eller der det er relevant sosiale entreprenører – kan slippe til med 

sin kompetanse.» 

 

Anskaffelsesstrategien uttrykker i delmål 4 at «Oslo kommunes anskaffelser skal gjøre Oslo til en 

mer skapende by». Dette delmålet støttes av blant annet følgende strategiske føringer: 

 

 «Kommunen skal i en tidlig fase av anskaffelsesprosesser legge til rette for mottak av 

innovative ideer og utvikling av gode løsninger som kan dekke både dagens og fremtidens 

behov og sikre dialog med innovative aktører og anskaffelsesmiljøer. Dette kan være 

innbyggere, leverandørmarkedet, relevante forsknings- og kunnskapsmiljøer, innovative 

miljøer innen næringslivet, sosiale entreprenører, kreativ sektor, frivillighetssektoren eller 

andre.» 

 «Kommunen skal planlegge og gjennomføre anskaffelsesprosesser slik at også ideelle 

aktører, sosiale entreprenører, frivillige, kulturnæringer og kreativ sektor har anledning til 

å få vist sin kompetanse og gode løsninger». 

 

Det er den enkelte virksomhetens ansvar å sørge for implementering av anskaffelsesstrategien i sin 

egen virksomhet, og byrådsavdelingene skal følge opp underliggende virksomheter gjennom 

ordinær styringsdialog. Byrådsavdeling for finans har et koordinerende ansvar for å følge opp 

implementering og etterlevelse av anskaffelsesstrategien.  

 

Anskaffelsesregelverket gir mange muligheter til å tilrettelegge for sosiale entreprenører. FIN har 

gjennom UKE utarbeidet en veiledning for hvordan anskaffelsesprosesser kan gjennomføres i 

kommunens virksomheter. Virksomhetene anmodes i veiledningen om at de i starten av en 

anskaffelsesprosess vurderer om behovet kan dekkes ved å benytte sosiale entreprenører. Videre 

gis det en beskrivelse av hvordan det i en anskaffelsesprosess kan legges til rette for at sosiale 

entreprenører kan få vist sin kompetanse og gode løsninger.   

 

FIN-sektoren deltar på kommunens møteplass for offentlige anskaffelser (MIA). MIA er 

kommunens tverrsektorielle møteplass for innovative anskaffelser. Både interne kommunale 

virksomheter og næringslivet deltar i MIA, med mål om å fremme dialog og kompetanse om 

innovative anskaffelser. MIA drives i regi av NOE, i samarbeid med EHS. Sosialt entreprenørskap 

har vært løftet som spesielt tema i MIA. 

 

Aktiviteter under NOE 

 

Sysselsettingsprosjektet: 

NOE fikk i 2017 10 millioner til økt sysselsetting i Bydel Søndre Nordstrand og Bydel Gamle 

Oslo. Prosjektet ble drevet i samarbeid med EHS og NAV. Det ble gitt midler til sosiale 

entreprenører og kommunens egne arbeidsmarkedstiltaksbedrifter. I 2018 ble ansvaret for 

prosjektet flyttet til EHS. 

 

NOE har tildelt midler til sosialt entreprenørskap gjennom avdelingens ordinære 

tilskuddsordninger. De som har mottatt tilskudd forplikter seg blant annet til å delta på 

samarbeidsarenaer for å styrke samhandlingen mellom ideell innsats og kommunale tjenester.  

 

Andre eksempler på støtte og samarbeid med sosiale entreprenører: 
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 Regionalt innovasjonsprogram rettet mot entreprenørskap og næringsutvikling.  Sosiale 

entreprenørskapsmiljøer som har mottatt midler gjennom denne ordningen er blant annet 

SoCentral ,Tøyen Startup Village og nettverket MAK. SoCentral er en inkubator for 

sosiale entreprenører og Tøyen Startup Village tilrettelegger for blant annet etablering av 

sosiale entreprenører.  MAK er et nettverk for å fremme kompetanse og lederskap blant 

unge innvandrere. 

 

 NOE gir tilskudd til Ungt Entreprenørskap med formål om å bidra til økt forståelse blant 

elever og lærere om betydningen av entreprenørskap. NOE er også aktiv med å koble Ungt 

Entreprenørskap til andre næringsmiljøer og -nettverk, som Oslo Ed-Tech Cluster. 

 

 I inkluderingspolitikken står frivilligheten og sosialt entreprenørskap sentralt. Sosialt 

entreprenørskap fungerer som en bro mellom næringsliv og velferd,  

og tilfører deltakere ressurser i form av mestringsevne, kompetanse, motivasjon og 

nettverk. NOE gir tilskudd til konkrete initiativ som støtter inkludering og mangfold og 

integreringstiltak for flyktninger. 

 

 NOE har gitt støtte følgende integreringsprosjekter utført av eller i samarbeid med sosiale 

entreprenører: 

o BOOST Refugee – Prosjektet har gitt svært gode resultater for å få flyktninger i 

jobb. Det ble gitt støtte til 5 sosiale entreprenørbedrifter. Involverer partnerskap 

mellom kommune, Lundin Foundation og SoCentral. 

 

o Charge Inklubator – Inkubatorprogram for flerkulturelle etablerere. Innovativ 

metode: partnerskap med bedrifter som er vertskap for opplæringen. Hver gründer 

skal hospitere i en måneds tid i en bedrift og være en del av arbeidsmiljøet, 

samtidig som de får råd og veiledning som vil være til direkte hjelp for å lykkes. 

Charge Inklubator har bakgrunn i SE-prosjektet «Give a Job» - en møteplass for 

flyktninger og bedrifter, som åpnet opp for jobbmuligheter for flyktninger. 

 

 NOE samarbeider med sosiale entreprenører som utviklingspartnere. Et eksempel er Pådriv 

som er et åpent partnerskap for innbyggere, organisasjoner og entreprenører som jobber for 

å utvikle bærekraftige byer.  NOE v/SmartOslo-prosjektet vil bli en partner i Pådriv for på 

den måten å bidra til at sosiale entreprenærer bidrar til å realisere politiske mål i SmartOslo 

satsingen (Oslos smart by-strategi). 

 

 Flere entreprenører med sosialt engasjement har under Oslo Innovation Week meldt sin 

interesse for samarbeid med kommunen på områder som dekkes av FNs bærekraftsmål. 

Dette har blant resultert i samarbeid med NYBY (digitalt verktøy for å koble behov og 

ressurser innen velferdstjenester) og NO Isolation (hjelpemidler mot sosialt isolasjon og 

ensomhet). Disse sosiale entreprenørene har også meldt sin interesse for å være med i 

NOEs internasjonale nettverk i Hackeney og Austin.   

 

 NOE har i samarbeid med SoCentral tatt initiativ til standardisert måling av effekt av 

sosialt entreprenørskap 

o Statistikk fra kommunale saksbehandlingssystemer. 

o Statistikk fra egenevalueringer av sosiale entreprenører – måling av selvtillit / 

mestringsevne. 
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Aktiviteter under EHS 

 

I EHS benyttes eksisterende møteplass for innovative anskaffelser (MIA) aktivt i arbeidet med å 

fremme sosialt entreprenørskap. EHS mener det er viktig å se helhetlig på kommunens økosystem 

for utvikling og innovasjon, og tydelig kommunisere eksternt hvor og hvordan kommunen ønsker 

samskaping. EHS ser ikke behov for en ny kommunal "arena" for sosiale entreprenører utover 

MIA. 

 

Kommunen har i dag samarbeidsavtaler med flere interessante aktører knyttet til sosialt 

entreprenørskap, som Digital Norway, Startup Lab og Norway Health Tech. Sammen med øvrige 

byrådsavdelinger, ønsker EHS å arbeide med ulike former for sosialt entreprenørskap for å utvikle 

felles digitale løsninger på kommunens utfordringer innenfor helse-, sosial- og velferdsområdet.  

 

Avsluttende bemerkninger 

 

Avslutningsvis nevner jeg at Byrådsavdeling for finans på oppdrag fra bystyret nå arbeider med en 

sak om hvorvidt «Sosiale velferdsobligasjoner» kan gjennomføres i Oslo kommune. Bruk av 

sosialt entreprenørskap vil være en del av vurderingstemaet i denne saken.  

 

 

 

 

 

Robert Steen 

byråd for finans 

 

 

 

Godkjent elektronisk 
 

 

 

  

 

 

 

 

 


