Eksempler samlet inn til
denne prototypen:
Tjenesteutvikling sammen med
sosiale entreprenører
Dette er prototypen til en «kokebok om samarbeid mellom
kommuner/statlige virksomheter og sosiale entreprenører».
Den er også publisert på bloggen sosentkokebok.regjeringen.no.
VI ønsker innspill på innhold og form, slik at kokeboka skal bli best
mulig. Legg gjerne inn kommentarer og spørsmål på bloggen!
Kokeboka vil gjøres ferdig i løpet av 2016.
Formålet med det ferdige heftet er at beslutningstakere og ansatte i kommuner
og statlige etater skal få kunnskap om mulighetene som ligger i å samarbeide
mer med sosiale entreprenører.
Temaene er basert på kartleggingen på dialogsamlingen 14. juni i år, innlegg på
bloggen, eksempler på samarbeid som er samlet inn, og intervjuer og samtaler
med en rekke personer som kjenner feltet godt. Anskaffelsesregelverket får egen
omtale, ettersom det er et tema mange er opptatt av.
Vi har valgt å kalle kokeboka for «Veier til samarbeid». Visuelt vises et landskap
som skal illustrere utfordringene kommuner og sosiale entreprenører kan møte
når de skal finne fram til hverandre. Det hele presentert med en humoristisk strek.
Målgruppa er både beslutningstakere (ordførere, rådmenn osv.) og fagpersoner
i kommuner og statlige virksomheter. Deler av kokeboka retter seg også mot
sosiale entreprenører.

Det vi lurer på er:

Hva mener du om innholdet i kokeboka? Har vi med de viktige temaene som
kommunene og de sosiale entreprenørene bør kjenne til? Er det noe du reagerer
på? Noe du savner? Noe som er feil? Legg inn kommentarer på bloggen:
sosentkokebok.regjeringen.no

Kommuner og kommunale virksomheter:
Bydel Gamle Oslo og Tøyen Unlimited
Asker kommune
Bærum kommune
Steinkjer kommune
NAV Nordstrand

Sosiale entreprenører:
Medarbeiderne (Chris Klemmetvold)
Lønn som fortjent (Eli Svardal, Kirkens bymisjon)
Norsk Mestring (Espen Holmgren)
Intempo (Heidi Aabrekke)
Gatelagene (Hege Rokne)
Laget og KOM-gruppen (Niklas Johansson)
Foreningen Mikrofinans Norge (Unni Beate Sekkesæter)
Moving Mamas (Kirstine Holst Jansen)
Hopeful (Tone Olsen Nor)
Atlas Kompetanse (Saad Hashi)
Rapp (Pål Berger)
Folkelig (Kathrine Marthinsen)
DiamondCare (Robert Tostrup)
JodaCare (Kristil Erla Håland)
Kjør for livet (Olav Karlsen)
NYBY (Fredrik Gulowsen)
BUA (Monica Vogt)

En stor takk også til Senter for sosialt entreprenørskap,
Ferd Sosiale Entreprenører, SoCentral, KS, DogA
og Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi),
som har bistått i utviklingen av kokeboka.

