Til Helse- og omsorgskomiteen
v/ saksordfører Olaug V. Bollestad

Oslo 28.10.16

Innspill vedørende Dokument 8:85 (2015-2016) - Representantforslag fra
stortingsrepresentantene Gerd Eli Berge, Anne Tingelstad Wøien og Kjersti Toppe
Stortingsrepresentantene Gerd Eli Berge, Anne Tingelstad Wøien og Kjersti Toppe har fremmet
forslag om å innføre et mål om at 25 prosent av den samlede omsorgssektoren skal være organisert
og drevet som ideell virksomhet innen 2030 (jf. Dokument 8:85 S 2015-2016).
I forslaget beskrives den merverdien de ideelle aktørene på helse og omsorgssektoren representerer.
Frivillighet Norge mener disse merverdiene bidrar til å sikre en velferdsmix der det er rom for at flere
typer aktører deltar. Per i dag er tendensen at ideelle aktører stagnerer og mister andeler mens de
større kommersielle aktørene er i vekst.
Frivillighet Norge er positiv til forslaget om at 25 prosent av den samlede omsorgssektoren skal være
organisert og drevet som ideell virksomhet innen 2030. Det er viktig å sette et tallmessig mål slik at
Stortinget kan evaluere hvordan anskaffelsespolitikken påvirker ideelle aktører utviklingsmuligheter i
helse og omsorgssektoren.
For å nå målet om 25 prosent er man avhengig av en anskaffelsespolitikk med virkemidler som er
tilpasset de ideelle aktørenes særtrekk. Vi er enige med forslagsstillerne i at utforming av
kvalifikasjonskrav, tildelingskriterier og kontraktkrav må gjennomføres slik at ideelle organisasjoners
særtrekk og mulighet for å skape samfunnsmessig merverdi må etterspørres og tillegges vekt. Vi er
også enige i at muligheten for lange/løpende avtaler, driftsavtaler innenfor reglene for «utvidet
egenregi», og ideelt/offentlig samarbeid/partnerskap basert på offentlig tilskudd er viktige
virkemidler. I tillegg må det offentlige kunne legge inn krav, om helt eller delvis å begrense
leverandørens muligheter til å ta ut overskudd i tiltaket, i kravspesifikasjonen.
Vi viser for øvrig til samarbeidsavtalen om leveranser av helse og sosialtjenester mellom Regjeringen,
KS og Frivillighet Norge, Virke, Ideelt Nettverk og KS Bedrift.
Vi ser frem til komiteens behandling av saken.
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