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1. Hva saken gjelder 
 
I denne saken orienteres styret om at møtet mellom de administrerende direktørene i RHF-
ene 14. februar 2022 har godkjent Retningslinjer for involvering av private aktører i plan og 
utviklingsarbeid og deretter sendt saken til Helse- og omsorgsdepartementet.  
 
 
2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer 
 
De regionale helseforetakene fikk i foretaksmøtet 14. januar 2021 et felles oppdrag om å 
etablere «en arbeidsgruppe for å utarbeide felles retningslinjer for samarbeid med ideelle 
aktører knyttet til plan- og utviklingsarbeid. Formålet er å sikre mer omforent og ensartet 
praksis på området. Representanter for de ideelle aktørene og brukerne skal være med i 
arbeidsgruppen.»  
 
Det ble etablert en arbeidsgruppe bestående av de fire RHF-ene, brukerrepresentant og 
representanter for private aktører. Helse Vest har ledet arbeidet og bistått med 
sekretariatsfunksjoner. 
 
Alle representantene i arbeidsgruppen har stilt seg bak hovedinnretningen på retningslinjen 
(vedlegg 1). På ett område var det imidlertid uenighet i arbeidsgruppen. Det ble reist 
spørsmål om retningslinjen først og fremst skal myntes på de private ideelle aktørene eller 
om retningslinjen skal fremme god involvering av alle relevante private aktører, inkludert 
private ideelle.  
 
Flertallet i arbeidsgruppen vurderte at retningslinjen gjelder for alle private, og at den 
således er i tråd med likebehandlingsprinsippet og ikke gir enkeltgrupper særfordeler som 
potensielt kan komme i konflikt med lovverket for offentlige anskaffelser. 
 
Etter en forankringsrunde var det klart at de fire RHF-ene, Spekter og NHO Service og 
handel stiller seg bak veilederen slik den foreligger. NHO Service har presisert at deres 
medlemmer inkluderer både kommersielle og ideelle. Virke stiller seg i hovedsak også bak 
retningslinjene, men ville at det skulle presiseres at retningslinjene var særlig utformet for 
private ideelle. Det samme har brukerrepresentanten gjort (vedlegg 2). 
 
KTV/KVO ga følgende innspill til saken i forkant av møtet mellom de administrerende 
direktørene i RHF-ene:  
 

«KTV/KVO vil anmerke at KTV ikke har vært invitert med i dette arbeidet. Dette er 
beklagelig. Oppdraget gitt i foretaksmøtet er særskilt å etablere retningslinjer for 
ideelle aktører knytta til plan- og utviklingsarbeid. Arbeidsgruppa har valgt å 
omformulere oppdraget til å omfatte alle private. KTV/KVO anser det ikke som naturlig 
at private kommersielle aktører skal delta i plan- og utviklingsarbeid i foretakene. Etter 
KTVs syn gir bestillingen gitt i foretaksmøtet heller ikke grunn til å tolke oppdraget i 
denne retning. 
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KTV/KVO stiller seg uforstående til at arbeidsgruppen har oppfattet at de har mandat 
til å unnlate å svare på det faktiske oppdraget, og i stedet definerer oppdraget selv. 
KTV/KVO anser at det er uheldig at representantene for de private ideelle samt 
brukerrepresentanten har sett det som nødvendig å anføre en omfattende dissens i 
saken. 
 
Etter KTV/KVOs syn har en altså unnlatt å svare på det faktiske oppdraget som ble gitt, 
og KTV/KVO anmoder derfor at rapporten som nå er utarbeidet ikke godkjennes 
av AD-møtet. Hvis dette ikke etterkommes vil KTV/KVO anmode om at dissensen 
innarbeides i rapporten. Videre bør det framkomme i rapporten hvem som har deltatt i 
arbeidet. Til sist vil KTV/KVO minne om at denne rapporten må behandles i RHf-styrene 
før oversendelse til HOD.» 

 
Dette ble vurdert og referatført slik i møtet mellom de administrerende direktørene i RHF-ene: 
 

«AD-ane i RHF-a finn at utvidinga av mandatet til å også ta for seg involvering av 
private kommersielle var nødvendig og naturleg, då det i praksis er vanskeleg å skilje 
desse i eksakte kategoriar. 
 
AD-ane i RHF-a presiserer at det ikkje er praksis for å styrebehandle retningslinjer. 
Innspel som har komme fram knytt til saka vil gå fram av oversendingsbrevet til Helse- 
og omsorgsdepartementet. Det vil her også bli gitt ei beskriving av utviding av 
mandatet.» 

 
Veilederen ble sendt til Helse- og omsorgsdepartementet 22. februar 2022 (vedlegg 3). 
 
 
3. Administrerende direktørs anbefaling 
 
Administrerende direktør stiller seg bak vurderingene som er gjort i den konkrete saken om 
retningslinjene. Saken understreker behovet for å følge opp involvering av KTV i 
interregionale prosjekter. Endelig bringer saken opp problemstillingen om når og hvordan 
interregionale saker også skal tas opp i styret i RHF-et. 
 
Administrerende direktør ber styret ta redegjørelsen om «Retningslinjer for involvering av 
private aktører i plan og utviklingsarbeid» til orientering. 
 
 
 
 
 
Trykte vedlegg: 

1. «Retningslinjer for involvering av private aktører i plan og utviklingsarbeid» 
2. Retningslinjer for involvering av ideelle i plan- og utviklingsarbeid – særmerknad og dissens. 

Virke og RBU, HV 
3. Oversendelsesbrev til Helse- og omsorgsdepartementet 22. februar 

 
Utrykte vedlegg: 

• Ingen 
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