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Måter å formalisere samarbeidet på
Når løsningen allerede er utviklet og kjent, er veien mot samarbeid
noe annerledes. Av eksemplene finner vi flere måter å konkretisere
og formalisere samarbeidet. Noen innebærer økonomisk forpliktende
avtaler, andre gjør det ikke.

NYBY har etablert et
utviklingssamarbeid med to
pilot-kommuner. Dette er
formalisert gjennom kontrakter
om forsknings- og utviklingstjenester. Slike avtaler er i en
del tilfeller unntatt fra
anskaffelsesregelverket.

BUA

BUA er organisert som en
stiftelse, og fakturerer
kommunene en tilknytningsavgift
på kr 5 000,- per år.

Her er noen eksempler:

Kjør for
livet
AS
Kjør for livet AS inngår løpende
driftsavtaler med kommuner.
Disse avtalene er satt opp på en
slik måte at kvalitet i leveransene
er avgjørende for om avtalene
videreføres.

Moving
Mamas
Moving Mamas lånte ledige
kontorer i bydel Bjerke til
produksjon av egne varer.
Slik fikk innvandrermødrene
arbeidstrening. Kommunens
bidrag er bare lokalene.

Diamond
Care
AS
DiamondCare AS fikk tilskudd fra
Arbeids- og velferdsdirektoratet til
å utvikle en sertifisering innen
bilpleieyrket, og har bygget deler
av sin forretningsmodell på denne
sertifiseringen. Slik får folk som
ellers ville ha falt utenfor
arbeidslivet jobb.

Foreningen
Mikrofinans
Norge
Foreningen Mikrofinans
Norge – Skaperstedet har
partnerskapsavtale med
Oppegård kommune om
skulpturen «Hjerterom».
Partnerskapsavtalen skal sikre
et likeverdig, forutsigbart
og forpliktende samarbeid
om å utvikle uteområdet
«Generasjonsparken»
i Oppegård kommune.

Livsglede
for Eldre
«Livsglede for Eldre» er en
sertifiseringsordning utviklet
i samarbeid med Fylkesmannen
i Sør-Trøndelag og Trondheim
kommune, og prøvd ut på to
sykehjem der. Alle sykehjem
i Norge kan nå sertifiseres i
ordningen Livsgledesykehjem,
som et supplement til den
offentlige eldreomsorgen.

Steinkjer
kommune
Steinkjer kommune har inngått
en avtale med Noen AS om en
felles gjennomgang av de to
partenes arbeid med demente.
Ønsket er at denne gjennomgangen skal avdekke spesifikke
områder de kan samarbeide på.
Konkrete samarbeidsprosjekter
kan så formaliseres gjennom
en anskaffelse, forsknings- og
utviklingssamarbeid, søke
sammen om eksterne midler mv.

Tilskuddsordning
Arbeids- og velferdsdirektoratet forvalter
en tilskuddsordning for
utvikling av sosialt
entreprenørskap rettet mot
bekjempelse av fattigdom
og sosial eksklusjon.
Utlysning av tilskuddsmidler
skjer normalt i oktober/
november, med søknadsfrist
senest ved utgangen av
desember samme år.

