Fadderordning

HVORDAN KOMME I GANG?
Eksempler på tiltak for å legge til rette
for sosialt entreprenørskap i kommunen

Forankre arbeidet
gjennom en
innovasjonsstrategi
Kommuner/statlige virksomheter
som ønsker å åpne opp for
samarbeid med sosiale
entreprenører kan starte på
ulike måter. Noen kommuner
velger en overordnet tilnærming,
og ser det som en del av et
helhetlig innovasjonsarbeid.
Asker kommune og Bærum
kommune har valgt en slik
tilnærming. De har vedtatt en
egen innovasjonsstrategi, og har
gjennom dette forankret arbeidet
både politisk og administrativt.

Starte i det små

Uformelle møteplasser

Andre har tatt utgangspunkt
i en konkret utfordring på et
tjenesteområde. NAV Nordstrand
er et eksempel her (les mer om
NAV Nordstrand under
overskriften «Når løsningen
ikke finnes – ennå...»).

Noen har etablert uformelle
møteplasser. Da er det lettere
for sosiale entreprenører å
komme i kontakt med riktig
person i kommunen, og det blir
enklere for kommunen å få
oversikt over hvilke sosiale
entreprenører som finnes på
de ulike tjenesteområdene.
Slike møteplasser kan også være
digitale, som del av nettsiden
til kommunen. En møteplass vil
kunne bidra til å øke bevisstheten
generelt i hele kommunen om
mulighetene som ligger i mer
samarbeid med sosiale
entreprenører.

Inkubatorer,
næringshager, mv.
Andre igjen legger til rette ved
å utvikler tiltak på tvers av
sektorene, for eksempel ved å
kople arbeidet til næringsutvikling
og etablerervirksomheten.
Eksempler finner du nedenfor.

Bydel Gamle Oslo prøver ut
en fadderordning der ansatte
i bydelen blir mentorer for
sosiale entreprenører.
Ordningen er ment å bidra
til et kompetanseløft blant
fagansvarlige i kommunen,
og økt forståelse for kommunen,
kommunens organisering og
kommunens arbeidsformer
hos entreprenøren.

Støtteordning
Tøyen Unlimited gir 10 000
kroner i støtte til sosiale
entreprenører som har en idé
og vil finne ut mer om det lar
seg gjøre, og hva som må til.

Kompetansedeling
Steinkjer kommune bruker
kommunens eget næringsselskap
som et internt kompetansemiljø
på forretningsutvikling.
Næringsselskapet bistår andre
tjenesteområder i kommunen,
og gir verdifulle næringsfaglige
råd og vurderinger til deres arbeid
med sosiale entreprenører.

Innovasjonsfond
Bærum kommune arbeider
med et forslag om et forskningsog innovasjonsfond som skal
behandles som en del av
budsjettet for 2017. Fondet skal
rette oppmerksomheten mot
langsiktige utfordringer, invitere
til nye samarbeid og bidra med
risikokapital i egen organisasjon.
Vil kunne åpne opp for mer
utviklingsarbeid også sammen
med sosiale entreprenører.

Tøyen
Unlimited
Bydel Gamle Oslo etablerte
Tøyen Unlimited som en
uavhengig organisasjon i 2015.
Organisasjonen støtter ildsjeler
med innovative idéer om hvordan
sosiale utfordringer på Tøyen
kan løses gjennom sosialt
entreprenørskap og lokal
forankring. Tøyen Unlimited
fungerer også som en brobygger
mellom miljøene.

Næringsutvikling
Asker kommune har etablert
en etablerertjeneste sammen
med Akershus fylkeskommune.
Tjenesten innebærer ti timers
veiledning og tre måneders
gratis kontorplass i AskersHus
næringshage. Askers anbefaling
er at en slik etablererordning
bør sørge for at man koples
til de relevante fagmiljøene og
tjenestene i kommunen. Det gjør
det enklere for kommunen
å stille med pilotmiljøer, og delta
i utviklingsløp sammen med
sosiale entreprenører.

HVORDAN KOMME I GANG?

HVORDAN KOMME I GANG?

Noen eksempler:

