
Retningslinjer for involvering av ideelle i plan- og 
utviklingsarbeid – særmerknad og dissens 

 

Oppsummering 

I denne særmerknaden gjør de undertegnede, Benjamin E. Larsen (Virke), Rebekka 

Ljosland (Virke) og Jan Oddvar Gjerde (RBU i Helse Vest) rede for bakgrunnen for sin 

dissens i arbeidsgruppen som har levert utkast til retningslinjer for involvering av ideelle de 

regionale helseforetakenes (RHF) plan- og utviklingsarbeid. Vi peker spesielt på at 

omfortolkningen av helseministerens bestilling bryter med et politisk ønske om en 

tresporsmodell for eieformer i velferdssystemet. Vi viser til internasjonal og norsk forskning, 

samt politiske styringsdokumenter som peker på at en slik modell er vanlig, har en objektiv 

begrunnelse og kommer til uttrykk i stortingsvedtak, regjeringsplattformen og politiske 

bestillinger til de regionale helseforetakene. 

Bakgrunn 

Helse Vest RHF har vært sekretariat for AD-møtet i arbeidet med å besvare 

helseministerens bestilling til de fire RHFene i foretaksmøtet 14. januar 2021. RHFene fikk 

likelydende bestillinger 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. 

Helse Vest RHF innhentet synspunkter fra ulike aktører på hvordan arbeidsgruppen skulle 

være sammensatt, og inviterte 10. september 2021 Virke, NHO Service og Handel og Spekter 

til å oppnevne inntil to representanter til arbeidsgruppen. Sammen med representanter fra 

hvert RHF og Jan Oddvar Gjerde fra regionalt brukerutvalg i Helse Vest RHF har disse 

utgjort arbeidsgruppen. Det ble innkalte til første møte 18. oktober 2021. Videre arbeid 

framgår av arbeidsgruppens referater. 

På siste møte i arbeidsgruppen ble det lagt fram et endelig utkast til retningslinjer i form 

av en PowerPoint-presentasjon. 

Konklusjon: Dissens 

På denne bakgrunnen mener undertegnede at følgende endringer bør gjøres i 

retningslinjene, slik de er foreslått i arbeidsgruppens sluttprodukt, PowerPoint-presentasjonen: 

• Side 1: Tittelen bør lyde «Involvering av ideelle i plan- og utviklingsarbeid» 

• Side 3: De to siste kulepunktene under tittelen «Presiseringer og avklaringer» bør 

lyde: 

o «Retningslinjene innebærer at det er etablert en egen politikk for de 

regionale helseforetakenes samhandling med ideelle aktører. 

o I plan- og utviklingsprosesser der det er relevant å trekke inn andre private 

aktører, er det nødvendig å vurdere anvendelse av retningslinjene opp mot 



likebehandlingsprinsippet i anskaffelsesretten. Dette kan unngås ved å 

forhåndsavklare hvorvidt det er aktuelt å la andre private aktører delta.» 

• Side 6: I boksen «Anskaffelsesregulativet» bør det komme inn et nytt kulepunkt: 

«RHFene forbeholder seg bruk av hele handlingsrommet i lov- og regelverk om 

anskaffelser». 

• Side 7: I boksen i skjæringspunktet mellom «Initiativ» og «Beskrivelse av 

involvering» bør teksten lyde: «Det første saksframlegget til [X, f.eks. 

ledergruppen i RHFet] skal omtale hvorvidt planen vil berøre oppdraget til ideelle 

aktører med løpende driftsavtale, og om den er relevant for hhv. ideelle og andre 

private aktører for øvrig.» 

• Side 7: I boksen i skjæringspunktet mellom «Avklaring» og «Aktivitet» bør det 

legges til et kulepunkt: «Avklare eventuell bruk av anbudskonkurranser reservert 

for ideelle aktører». 

Utdypende begrunnelse 

Denne særmerknaden har tatt utgangspunkt i at arbeidsgruppens mål var gitt ved 

helseministerens bestilling, som spesifikt omtaler ideelle aktører. Vi tok opp dette spørsmålet 

allerede da det ved invitasjonen til å delta i arbeidet framsto som om arbeidsgruppen skulle 

lage retningslinjer med en mindre spesifikk innretning. På første møte understreket vi vår 

forståelse av bestillingen; Arbeidsgruppen skulle primært ha som siktemål å lage 

retningslinjer for å inkludere ideelle aktører i plan- og utviklingsabeid. Vi opplevde at 

arbeidsgruppen sluttet seg til dette, slik det også framgår også av referatet fra arbeidsgruppens 

første møte den 15. november. Det er derfor beklagelig at det er blitt nødvendig med en 

dissens i arbeidsgruppen. 

Representantene fra Virke vil i den forbindelse understreke at de mener at myndighetene 

bør samarbeide med både ideelle og kommersielle aktører om å løse oppgaver i 

spesialisthelsetjenesten. Retningslinjene kan så langt de passer også gjerne benyttes for 

samarbeid med kommersielle aktører, noe vi også har understreket i arbeidsgruppen. 

Vi mener at helseministerens bestilling må ses i sammenheng med en overordnet, stabil 

politisk enighet knyttet til eieformer i det norske velferdssystemet. Det framstilles iblant som 

om ideell sektor er et marginalt og særnorsk fenomen, eller at det er vanskelig å vise til noen 

forskjell på ideelle og andre private aktører. En slik påstand er lett å tilbakevise, og forutsetter 

manglende kunnskap om nasjonal og internasjonal velferdsforskning. En tredeling er normen 

i land med godt utbygde velferdsstater, noe som også gjenspeiles i en rikholdig nasjonal og 

internasjonal forskningslitteratur (Billis 2010; Moore 2000; Sivesind 2016) (Harvard-

professoren Moores artikkel er for øvrig publisert i et tidsskrift spesifikt dedikert til det som i 

norsk sammenheng må omtales som ideell sektor). 

Den politiske enigheten vi omtalte over har gitt seg utslag blant annet i at Stortinget ved 

behandlingen av statsbudsjettet for 2020 satte et mål om at om lag 10 prosent av 

spesialisthelsetjenesten, målt i kostnader, skal forestås av ideelle aktører på sikt. I sin 

publikasjon «Veikart for ideell vekst» gjør Virke grundig rede for den sterke og tverrpolitiske 

enigheten om at staten skal ha en tredelt tilnærming til aktører på velferdsfeltet (Dahl mfl. 

2021), avhengig av eieform. Den sittende regjeringen beskriver også dette i sin plattform 



(«Hurdalsplattformen for en regjering utgått fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet» 2021), der 

det blant annet heter at regjeringen vil: 

• Utnytte handlingsrommet i anskaffelsesregelverket for å prioritere ideelle 

tjenesteytere og langsiktige avtaler basert på kvalitet. 

• Sørge for at ideelle sykehus blir inkludert som likeverdige parter i plan- og 

utviklingsarbeid i spesialisthelsetjenesten. 

I et skriftlig spørsmål den 21. desember 2021 stiller Olaug Bollestad helseminister Ingvild 

Kjerkol et spørsmål om hun «vil sikre at det brede flertallets syn om at det bør finne sted en 

ideell vekst i spesialisthelsetjenestene?». Kjerkhol svarer bl.a: «Jeg viser også til at de 

regionale helseforetakene i 2021 er bedt om å utarbeide felles retningslinjer for samarbeid 

med ideelle aktører knyttet til plan- og utviklingsarbeid». Det er ingen signaler i 

helseministerens svar om at hun ønsker at dette utviklingsarbeidet skal omfatte alle private 

uavhengig av eieform. 

Ideelle aktører har særtrekk som gjør det spesielt viktig at de blir inkludert i langsiktig 

plan- og utviklingsarbeid. Det er dokumentert at ideelle aktører har særskilte vansker med 

kapitaltilgang (Jutterström mfl. 2016). Det ligger i deres natur at de ikke har tilgang til vanlige 

kapitalmarkeder. Det følger av dette at de har et særskilt behov for lang planleggingshorisont. 

Videre er det 12 ideelle sykehus som har løpende driftsavtaler som i forbindelse med 

helseforetaksreformen ble overført til RHFene og dermed står i en særstilling. Flere av disse 

har dessuten ansvar for et eget pasientgrunnlag, og dette taler også for en sterkere forpliktelse 

fra myndighetenes side til å involvere dem i utviklingen av deres plass i det helhetlige 

helsetilbudet i deres region/opptaksområde. Velferdstjenesteutvalget påpekte dessuten i sin 

utredning at det er et sterkt teoretisk grunnlag for å legge til grunn at styringskostnadene vil 

være lavere når myndighetene samhandler med ideelle aktører enn med kommersielle (NOU 

2020:13 2020 kapittel 4). Vi mener at dette er forhold som samlet sterkt taler for at det også 

på RHF- og HF-nivå skal være en tredeling, en tresporsmodell, i (forvaltnings-)politikken 

overfor aktører med ulike eieformer. 

Etter det vi kjenner til foreligger det per dags dato ingen styringsdokumenter i RHFene 

som spesifikt uttrykker en slik egen forvaltningspolitikk overfor ideelle aktører. Vi forstår at 

de regionale helseforetakene har hatt en betydelig økt arbeidsbelastning de siste to årene, men 

finner det likevel relevant å minne om punkt 3.8.5 i protokollen fra foretaksmøtene 14. januar 

2020, der det heter: 

Foretaksmøtet ba de regionale helseforetakene om, innenfor rammene av regelverket 

for offentlige anskaffelser, å øke ideelles andel av spesialisthelsetjenester over tid og gjøre 

rede for utviklingen årlig.  

I lys av dette vil det være umulig å forstå, både i konsekvens og som signal, dersom en 

bestilling om egne retningslinjer for ideelle nå blir omfortolket slik at den omfatter alle 

private aktører.  

Dette vil være realiteten dersom retningslinjene omtaler ideelle og private under ett. Det er 

godt empirisk belegg for at en slik politikk fører til det motsatte av ideell vekst. Dette har vært 

realiteten i Sverige. I perioden 2000-2017 falt ideell sektors andel av velferdsfeltet med om 

lag 10 %, fra det som allerede var en av de laveste andelene i Europa. Ser man derimot på 



private under ett, altså summen av de ideelle og kommersielles andel av velferdsfeltet, vokste 

denne meget raskt (Arnesen og Sivesind 2020, 78). Det er videre relevant å påpeke at en 

samgruppering av «private og ideelle» er formuleringen som konsekvent brukes i den 

politiske plattformen som ble utarbeidet som grunnlag for «Velferdsmiks» (Grund mfl. 2019), 

et initiativ utgått av Spekter og NHO Service og Handel. En slik samgruppering innebærer i 

realiteten en tosporsmodell, der det ikke finnes en egen (forvaltnings-)politikk for ideelle 

aktører. 

Det ville være oppsiktsvekkende om de regionale helseforetakene besvarte den politiske 

ledelsens bestillinger ved å tilslutte seg en tosporsmodell. 
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