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Til Nærings- og 
handelsdepartementet       Notodden, 07.08.12 

 
 
 
SAK: Utredning om sosialt entreprenørskap og innspill til Nærings- og 
handelsdepartementets videre arbeid 
 
 

Bakgrunn: 
Nærings- og handelsdepartementet har fått laget en utredning om sosialt entreprenørskap. 
Departementet understreker at feltet er relativt nytt i Norge og ønsker å få klarhet rundt, og i hvilken 
grad, sosialt entreprenørskap er interessant ut i fra Nærings- og handelsdepartementets perspektiv. 
 
Utredningen tar utgangspunkt i følgende spørsmål: 
 
• Hvordan kan sosialt entreprenørskap fungere i samspill med offentlige aktører i Norge? 
• Hvilket potensial for innovasjon kan utløses ved sosialt entreprenørskap?  
• Er det noen spesifikke hindringer for sosiale entreprenører?  
• Hva er potensialet for sosialt entreprenørskap i helse- og omsorgssektoren? 
 
I høringsprosessen ønsker Nærings- og handelsdepartementet innspill på hvorvidt det er noen 
momenter utredningen ikke fanger opp, og hva som bør være departementets rolle på feltet, samt 
eventuelle forslag til tiltak. 
 

Utfordring: 
Sosiale entreprenører faller mellom flere stoler. Markedet er foreløpig ikke tydelig definert, deler av 
dette er heller ikke betalingsdyktig. Tilskuddsordningene er få, kompetansen lav, og mange faller 
utenfor selv de få tilskuddsordningene som er spesielt rettet mot dem. Sosiale entreprenører er 
opptatt av å skape endringer, og organiserer seg ofte i hybride, bærekraftige bedrifter. Disse passer 
ikke inn i det tradisjonelle kartet vi har for verken privat eller offentlig virksomhet. Behovet for 
bærekraftige løsninger av velferdsutfordringer presser på, og vi ser en sterk økning i interessen for 
dette feltet også i Norge. Det er derimot foreløpig få kompetansemiljøer og et stort behov for 
kunnskap og synliggjøring av erfaringer om hvordan lykkes i samarbeid med det offentlige. 
 

Forslag til tiltak: 
Etablering av regionale senter for sosialt entreprenørskap og innovasjon 
 
Regionale Sentre for Sosialt entreprenørskap og innovasjon skal: 
1. Bidra til å sette sosialt entreprenørskap(SE) på dagsorden i Norge (i media, overfor NAV, 
Innovasjon Norge, departementene, kommuner, høgskoler/universiteter, næringslivet, 
frivillige organisasjoner etc). 
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2. Bedre økonomiske og juridiske rammebetingelser for SE i Norge (etablere fonds, frie 
stipend, økonomiske virkemidler, organisasjonsmodeller etc). 
 
3. Etablere inkubatorer i SE for utvikling av forretningsplaner, kompetanse og 
nettverksbygging, samt mentorprogrammer og selvutviklingsmetoder. 
 
4. Utvikle en felles regional portal for SE, bygge nettverk og møteplasser mellom aktørene. 
 
5. Markedsføre ulike kurs, utdanningstilbud og program som foregår i SE, slik som SE:Piloten. 
 
6. Synliggjøre FOU dokumentasjon om temaet. 
 
7. Bidra til et internasjonalt samarbeid om SE, spesielt i et nordisk perspektiv bl.a. gjennom 
samarbeid med bla. The Nordic Social Entrepreneur Research Network – SERNOC og Social 
Capital Forum, Gøteborg. 
 
8. Koble prosjekter og mennesker som kan dele erfaringer og lære av hverandre: utvikle en 
lett tilgjengelig ressursbank, så du kan finne andre prosjekter, organisasjoner og måter å 
jobbe på. 
 
9. Utvikle en ressurs bank av oppdatert politikk på lokalt og nasjonalt nivå, og gi 
opplysninger om finansiering muligheter. 
 
10. Tilrettelegge nye relasjoner mellom det sivile samfunn, myndigheter, offentlige 
institusjoner og relevante private virksomheter der kunnskapsdeling og samarbeid står i 
fokus. 
 
Les mer om nærmere konkretisering her: 
http://www.mothercourage.no/sosialt_entreprenoerskap/1303545712/frontpage/27_forslag_til_tilt
ak_2012-2015.pdf 
 

 
Om høringsinstans Nettverk for sosialt entreprenørskap: 
Hvem vi er: 
2008: Nettverk for Sosialt entreprenørskap ble etablert 
Vårt utgangspunkt er at vi fra 2008 til i dag har vært drivkrefter for å sette sosialt entreprenørskap på 
dagsorden i Norge. Det er gjort med egen kraft og kompetanse, uten økonomisk støtte, men med en 
rekke samarbeidspartnere som har støttet opp om våre initiativ. Nettverket ble etablert på Notodden 
under bluesfestivalen august 2008. Den gang visste få i Norge om begrepet sosialt entreprenørskap. 
12 personer var definert som sosiale entreprenører, og deltok i oppstarten. Av disse var 4 fra 
Telemark. Det er ennå et stykke vei å gå før fenomenet blir allment kjent i Norge. Vi laget en 
facebook side som i dag har 1100 medlemmer; 
http://www.facebook.com/groups/sosialentreprenor/  
 
Se mer info om starten i 2008 og påfølgende aktiviteter; 
http://www.mothercourage.no/sosialt_entreprenoerskap/1303884474   
 
 
 

http://www.mothercourage.no/sosialt_entreprenoerskap/1303545712/frontpage/27_forslag_til_tiltak_2012-2015.pdf
http://www.mothercourage.no/sosialt_entreprenoerskap/1303545712/frontpage/27_forslag_til_tiltak_2012-2015.pdf
http://www.mothercourage.no/sosialt_entreprenoerskap/1303884474
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2009: Bok: "Vilje til endring - sosialt entreprenørskap på norsk" 
Vi registrerte at det fantes få historier om norske sosiale entreprenører, og inviterte derfor 20 av 
aktørene til å fortelle sin historie i en bok. Boka kan nå lastes ned gratis. 
http://www.mothercourage.no/sosialt_entreprenoerskap/vilje_til_endring   
 
2010, 2011 og 2012: Diverse konferanser 
Vi gjennomførte en rekke konferanser på Stortinget, Formuesforvaltning, Edderkoppen, etc. 
Tema er knyttet både til sosialt entreprenørskap i bistand og sosialt entreprenørskap i Norge . Flere 
av oss deltok også på Ferd konferansen og Partnership for Change i mars konferansen. 
http://www.mothercourage.no/sosialt_entreprenoerskap/1303884474/hva_gjorde_vi_i_2010     
 
2011: SE: Piloten  – et studieprogram i sosial forretningsdrift 
Målet er å øke andelen sosiale entreprenører i Norge. Vi utformet et kursprogram og en åpen 
møteplass for personer som ønsker å avklare om sosial ansvarlighet er noe for den enkelte. Og for å 
lære av sosiale entreprenører som er i feltet og deres arbeid. Å bygge nettverk med andre og for å 
bidra til å skape en bevegelse for endring. 15 deltakere gjennomførte programmet. 
http://www.mothercourage.no/sosialt_entreprenoerskap/se_piloten   
 
2012: Handlingsplan "Stemmer fra grasrota - endring nedenfra" 
Tema er knyttet til sosial eksklusjon og fattigdomsbekjempelse i Norge.  
Over hundre mennesker har skrevet i planen, da den er gjort i en rekke workhops og prosesser med 
folk. Vi har også benyttet facebooksiden vår til å få innspill på teksten etterhvert som den er blitt 
utviklet. Den ble sendt til statssekretærene Halvard Ingebrigtsen og Gina Lund fra NHD og AD 10. 
april. 
http://www.mothercourage.no/sosialt_entreprenoerskap/1303545712   
 
DAMVAD rapporten 
Nettverket har bidratt til at NHD nå har gjennomført en analyse av sosialt entreprenørskap i Norge v 
www.damvad.dk Rapporten kan fungere som grunnlag for en stortingsmelding. "Rapporten er et 
viktig skritt i å kartlegge mulighetene for sosialt entreprenørskap i Norge", sier nærings-og 
handelsminister Trond Giske til Mandag Morgen. Mange av aktørene i nettverket deltok i DAMVAD 
sin workshop og ble intervjuet. Nettverket er høringsinstans til rapporten. 
 
– Utredningen er et skritt på veien til å få oversikt over potensialet til sosialt entreprenørskap i 
Norge, sier næringsminister Trond Giske. 
http://www.mothercourage.no/sosialt_entreprenoerskap/1332078697   
 
Egen tilskuddsordning for sosiale entreprenører 
I 2011 ble det for første gang opprettet en tilskuddsordning for sosiale entreprenører i Norge. NAV, 
Arbeids og velferdsdirektoratet, styringsenhet kommunale tjenester administrer tilskuddet under 
kapittel 621, post 70. Formålet med ordninger er å stimulere til utvikling av sosialt entreprenørskap 
og sosiale entreprenører som retter sin virksomhet mot bekjempelse av fattigdom og sosial 
eksklusjon. Nettverk for sosialt entreprenørskap har medvirket i utforming av lovgivning på feltet, og 
bevilgningen,   
http://www.nav.no/Familie/Sosiale+tjenester/Sosiale+tjenester/Utlysning+av+tilskudd+til+sosialt+en
trepren%C3%B8rskap+2012.288190.cms   
 
Forskning 
Nettverket har medvirket i forsknings prosjektet « Sosialt entreprenørskap som virkemiddel i innsats 
mot fattigdom». Et oppdrag som leveres av Telemarksforsking og ferdigstilles august 2012. 
 

http://www.mothercourage.no/sosialt_entreprenoerskap/vilje_til_endring
http://www.mothercourage.no/sosialt_entreprenoerskap/1303884474/hva_gjorde_vi_i_2010
http://www.mothercourage.no/sosialt_entreprenoerskap/se_piloten
http://www.mothercourage.no/sosialt_entreprenoerskap/1303545712
http://www.mothercourage.no/sosialt_entreprenoerskap/1332078697
http://www.nav.no/Familie/Sosiale+tjenester/Sosiale+tjenester/Utlysning+av+tilskudd+til+sosialt+entrepren%C3%B8rskap+2012.288190.cms
http://www.nav.no/Familie/Sosiale+tjenester/Sosiale+tjenester/Utlysning+av+tilskudd+til+sosialt+entrepren%C3%B8rskap+2012.288190.cms
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Sverige: 
Interpellationsdebatt om Socialt entreprenörskap 
Interpellation 2011/12:354 av Carina Adolfsson Elgestam (S) 
«En handlingsplan skulle kunna leda till att synliggöra och erkänna socialt företagande som ett viktigt 
och vitalt komplement i näringslivet.» http://www.riksdagen.se/en/Debatter--
beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?did=GZ10354&doctype=ip  

 
Neste skritt: 
Nettverket syntes det vil være en god idè at det utvikles en «Handlingsplan i SE» i samarbeid med 
ulike aktører, der «Stemmer fra grasrota – endring nedenfra» integreres. 
 
Mvh 
Bitten Schei 
Mother Courage 
www.mothercourage.no 
Epost: bitten@mothercourage.no  
Mobil: 93052850 
Nettverk for sosialt entreprenørskap 
Leder 
 
Adresse: Nordre vestsidaveg 595, 3677 Notodden 

http://www.riksdagen.se/en/Debatter--beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?did=GZ10354&doctype=ip
http://www.riksdagen.se/en/Debatter--beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?did=GZ10354&doctype=ip
http://www.mothercourage.no/
mailto:bitten@mothercourage.no

