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KS og Impact StartUp inviterer din kommune til  
EffektLab #Barn & Unge - for å utforske samarbeid med sosiale 

entreprenører som har løsninger rettet mot barn og unge. Sammen 
med andre fremoverlente kommuner som ønsker å gjøre innkjøp fra 
eller samarbeid med private og ideelle aktører tilbyr vi et program 

hvor vi avdekker barrierer og fjerner dem sammen med dere.

Det nordiske innovasjonsbarometeret for offentlig sektor viser at Norge er 
dårligst i Norden på innovasjon som utvikles i samarbeid med privat sektor. 
Oppstartsselskaper og sosiale entreprenører sitter ofte på innovative 
løsninger som svarer på et offentlig behov. Disse løsningene kan både 
kjøpes eller utvikles gjennom samarbeid. Den nylige stortingsmeldingen 
om offentlig innovasjon setter mål om flere innovasjonspartnerskap og 
innovative anskaffelser. Hvorfor skjer det ikke i større grad?

Dette er en invitasjon til et program som skal finne svar på dette 
spørsmålet - og finne de konkrete løsningene som gjør at kommuner, 
inkludert din kommune, i større grad kjøper fra eller utvikler løsninger 
sammen med private og ideelle aktører.



Mål for arbeidet er:

 › At kommuner og sosiale entreprenører skal 
utvikle felles forståelse og kultur for  
samarbeid og anskaffelser under og  
etter program 

 › At deltakende kommuner blir klare til å gjøre 
en utlysning for å anskaffe en innovativ  
supplerende tjeneste innenfor området barn 
og unge, og at denne prosessen er  
inkluderende mot sosiale entreprenører 

 › At det inngås ulike former for innovative 
samarbeid, for eksempel effektkontrakter 
eller brofinansiering, med sosiale  
entreprenører eller oppstartsselskaper med 
tydelig samfunnsformål

Det er ikke et krav om at din kommune skal 
inngå samarbeid eller gjøre innkjøp i 
etterkant, men programmet er rigget for å gi 
best mulig betingelser for det.

EffektLab er designet i tett samarbeid 
mellom KS, Impact StartUp og Ferd Sosiale 
Entreprenører for å finne løsninger på 
barrierer og vise mulighetsrom.

#Barn&Unge



Dette skjer:

April/Mai

17. juni kl. 12.00 - 15.45 

August - Desember

Innledende samtaler med den enkelte kommune om forvent-
ninger, behov og barrierer for innovasjon. Disse samtalene 
legger grunnlaget for innholdet i høstens workshops og 1 til 1 
oppfølging som vil være innrettet mot målet for programmet.

En “pichedag” hvor 25-30 selskaper presenterer sine løsninger 
rettet mot barn og unge. Sammen velger vi hvilke 10 sosiale 
entreprenører som får bli med videre i akseleratorprogrammet 
til Impact Startup. Møtet gjennomføres digitalt.  
Mer informasjon om Impact StartUp og  
akseleratorprogrammet finner du på www.impactstartup.no.

Samarbeid med sosiale entreprenører i akseleratorprogrammet 
til Impact Startup og deltakelse på 4-5 workshops med følgende 
tema: 
 
 › Lære om og utforske hvordan man får til samarbeid og  

utvikling mellom kommuner og sosiale entreprenører. 

 › Styrke og dele innsikt om kommunens behov og  
utfordringer og entreprenørenes business case. 

 › Lære om aktuelle emner som problemanalyser innen feltet 
barn og unge, anskaffelsesprosesser som inkluderer sosiale 
entreprenører, impact management og måling av sosiale  
resultater, gevinstrealisering, og konkrete samarbeids-  
og finansieringsformer som effektkontrakter eller  
brofinansiering. 

 › Innhold tilpasset deltakernes forventninger, behov og målet 
om å gjøre en utlysning eller inngå andre former for  
samarbeid. I tillegg vil deltakende kommuner tilbys 1 til 1  
veiledning og praktisk bistand fra KS og Impact Startup til å 
forberede en utlysning.

https://www.impactstartup.no/


Hvem i kommunen bør delta?

Om Impact StartUp

Hvordan bli med?

Målgruppe for programmet er kommuner og fylkeskommuner. 
Det oppfordres til å være representert med både fagkompetanse 
(innen barn og unge) og innkjøpsansvar. Innkjøpsansvarlig vil i mange 
kommuner være medlem av kommunedirektørens ledergruppe. 
Det anbefales at deltakende kommuner velger en hovedrepresentant 
som har mulighet til å delta på alle arrangementer og koordinere 
internt i kommunen.
 
For å få arbeidet i programmet mest mulig relevant må den enkelte 
bidra med egne problemstillinger og utfordringer, samt være 
innstilt på å dele egne erfaringer med de andre deltakerne.
 
For å få best mulig utbytte av deltakelsen er forankring i egen 
organisasjon avgjørende, eksempelvis gjennom vedtak i 
kommunedirektørens ledergruppe.

Impact StartUp er Ferd Sosiale Entreprenørers program for å 
hjelpe nye bedrifter ut av startgropa. 50 ulike bedrifter har så langt 
vært gjennom akseleratorprogrammet som er skreddersydd for å 
hjelpe sosiale entreprenører å skape målbare sosiale resultater og bli 
gode samarbeidspartnere for offentlig sektor.

Er du nysgjerrig, og lurer på om dette er noe for din kommune, ta 
kontakt med oss for en samtale.

KS
Veslemøy Hellem
veslemoy.hellem@ks.no
926 23 733
 

Impact StartUp
Jan Tveterås
jan@impactstartup.no
932 13 589

Oppstart forutsetter minimum 4 påmeldte kommuner. Ingen deltakeravgift.


