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RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPEN FOR SOSIALT ENTREPRENØRSKAP OG 
BEHANDLING AV FORSLAG – OVERSENDT SAK FRA HELSE- OG 
SOSIALKOMITEEN 
 
Behandling i komiteen: 
 
Høyres forslag til vedtak: 
 

1. Bydelen skal oppdatere sin kompetanse når det gjelder anbud, spesielt funksjonelle anbud. 
Ved innkjøp av tjenester skal det vurderes å benytte funksjonelle anbud, som setter krav til 
tjenesten ikke bare pris. 

2. Bydelen skal etablere en satsing på utprøving av nye tjenester som hever kvaliteten i 
bydelens tjenester når det gjelder barnevernstjenester og få unge ut i arbeid. En slik satsing 
må kombineres med at det skal defineres relevante måleparametere. 

3. Bydelen ønsker å ta i bruk suksess honorarer etter kvalitet, for å senke terskelen for bruk 
av sosiale entreprenører og gi incentiver for å yte kvalitet i tjenestene. 

4. Arbeidsgruppens mandat forlenges ut valgperioden for å følge utviklingen i området og 
følge opp samarbeidet som er startet med relevante aktører. 

Komiteen bes om å ta stilling til forslagene og eventuell videre behandling. 
 
Rødts forslag til vedtak: 
Helse og sosialkomiteen oversender saken til bydelsutvalget med følgende innstilling: 
 

1. Bydelen skal oppdatere sin kompetanse når det gjelder anbud. 
 

2. Hvis bydelen skal benytte seg av anbud, så skal det legges større vekt på kvalitet en på 
pris. Ved anbud så skal de ansatte ha de samme lønns- og arbeidsforhold som ansatte i 
bydelen. Bedrifter som skal som skal kunne gi anbud skal ha lærlinger. 
Ved innkjøp av tjenester skal det vurderes å benytte funksjonelle anbud, som setter krav til 
tjenesten ikke bare pris. 
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3. Bydelen skal etablere tjenester som hever kvaliteten i bydelens tjenester når det gjelder 

barnevernstjenester og for å få unge ut i arbeid. 
 
4. Helse- og Sosialkomiteen skal følge opp bydelens bruk av anbud innenfor offentlige 

anskaffelser.  
 
Rødt strøk siste setning i punkt 2.  

 
Voteringsorden: 
Høyres forslag til vedtak ble satt opp mot Rødts forslag til vedtak.  
 
Votering: 
Høyres forslag til vedtak ble vedtatt med 7 (1H, 3A, 1V, 1F, 1MDG) mot 2 (1SV, 1R) stemmer 
for Rødts forslag.  
 
Vedtak: 

1. Bydelen skal oppdatere sin kompetanse når det gjelder anbud, spesielt funksjonelle anbud. 
Ved innkjøp av tjenester skal det vurderes å benytte funksjonelle anbud, som setter krav til 
tjenesten ikke bare pris. 

2. Bydelen skal etablere en satsing på utprøving av nye tjenester som hever kvaliteten i 
bydelens tjenester når det gjelder barnevernstjenester og få unge ut i arbeid. En slik satsing 
må kombineres med at det skal defineres relevante måleparametere. 

3. Bydelen ønsker å ta i bruk suksess honorarer etter kvalitet, for å senke terskelen for bruk 
av sosiale entreprenører og gi incentiver for å yte kvalitet i tjenestene. 

4. Arbeidsgruppens mandat forlenges ut valgperioden for å følge utviklingen i området og 
følge opp samarbeidet som er startet med relevante aktører. 

Komiteen bes om å ta stilling til forslagene og eventuell videre behandling. 
 
 
Partienes innsendte sakstillegg følger saken videre til behandling i bydelsutvalget.  
 
 
 
Behandling i BU: 
 
Vedtak: 


