
                                                                                                                                   

 

Sak 66/13 Rapport fra arbeidsgruppen for sosialt entreprenørskap og 

behandling av forslag 

 

Bakgrunn: 

 

Arbeidsgruppen har identifisert noen områder hvor bydelen kanskje kan tenke og gjøre ting 

annerledes. Det er selvsagt en rekke momenter som må vurderes og Høyre mener det er naturlig at 

administrasjonen ser på arbeidsgruppens konklusjoner og forslag og legger frem en sak om dette. 

 

 

Høyres forslag til vedtak: 

 

Helse og sosialkomiteen oversender saken til bydelsutvalget med følgende innstilling: 

 

Arbeidsgruppen for sosialt entreprenørskap har lagt frem følgende forslag: 

 

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 insentiver 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 

 

Det gjøres idag mye bra på dette feltet i bydelen. For å kunne bli enda bedre bes bydelsdirektøren 

legge frem en sak i løpet av høsten 2013 som kommer med konkretiseringer av forslagene 1 til 3 

gjengitt over og eventuelle andre relevante momenter som fremkommer i rapporten arbeidsgruppen 

har lagt frem. Hvis det er deler av forslagene som ikke lar seg implementere eller ikke anses 

hensiktsmessige vil bydelsutvalget ha en vurdering av dette også.  

 

Bydelsutvalget ber Helse og sosialkomiteen finne frem til egnede rutiner som kan ivareta intensjonen i 

forslag 4, eksempelvis opprette en arbeidsgruppe som kan følge opp dette. Men komiteen står fritt til 

å velge andre måter. 

 


