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Utredning orn sosialt entreprenørskap - Høringsbrev og høringsinstanser

Viviser til Nærings- og handelsdepartementets (NHD)ekspedisjonav,23. april 2012.

Helse-og omsorgsdepartementet(HOD)har følgende merknader i saken:

Utredningen DAMVADhar utarbeidet for NHD g'r god oversikt over ulike former for sosialt
entreprenorskap og de muligheter og barrierer som er knyttet til slik virksomhet i nordiske
land med godt utbygde offentligvelferdsordinger.

HOD viser til at Hagen-utvalgeti NOU2011:11Inpvasjon i omsorg, peker på de muligheter
som en fornyet interesse for sosialt entreprenørskap gir for innovasjonog nyskaping i helse- og
omsorgssektoren. Utvalgeter imidlertid opptatt av de utfordringene som er knyttet til finansier-

I
ing, og at sosiale entreprenører ofte er for kommersielle til å få offentligstøtte som ideelle orga-
nisasjoner, og ofte for lite kommersielle til å få støtte fra private investorer som er avhengige av
å få en viss avkastning utover sosial verdiskapingl

Samarbeid med og salg av tjenester til det offentligetrekkes i utredningen frem som to
av flere utfordringer de sosiale virksomhetenlemøter i sitt virke. En forklaring som gis
er at det offentligemangler erfaring med å foirholdeseg til de sosiale virksomhetene
som en privatmarkedsbasert aktør.

I felles langsiktig satsning på innovasjoni helsesektoren mellom NHD og HOD (2007-
2017),er tilrettelegging for samarbeid med private aktører vektlagt. Videre legger
Norges forskningsråd og InnoMed til rette for møteplasser på tvers av sektorer. Et styr-
ket fokus på innovasjon i offentligeanskaffelsier, blant annet gjennom Leverandorutvik-
lingsprogrammet, vilkunne bidra til bedre siamarbeidmellom kunde og leverandør.

HODvilarbeidemedoppfølgingavNOU 2011:11Innovasjoni omsorg blant annet gjennom en
egen melding til Stortinget våren 2013.I den sammenheng vildet være av interesse om NHD
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utreder finansieringsordninger og relevante løsninger for selskapsformer som kan legge grunn-
lag for et mer omfattende samarbeid mellomkomniuner/helseforetak og sosiale entreprenører,
uten å komme i konfliktmed regelverk for statsstøtjteog offentligeanskaffelser.

Med vennlig hilsen

JB Andersen e.f.
av elingsdirektør
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