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Høring - Forslag til ny forskriftsbestemmelse om adgangen til å reservere
anskaffelser av helse- og sosialtjenester for ideelle organisasjoner
Nærings- og fiskeridepartementet har sendt på høring forslag til ny forskrift om å innføre en
bestemmelse som gir adgang til å reservere offentlige anskaffelser av helse- og sosialtjenester
for ideelle organisasjoner på nærmere angitte vilkår
Regjeringen har et ønske om å legge til rette for at ideelle aktører kan tilby helse- og
sosialtjenester, og at konkurranser om anskaffelser av slike tjenester kan reserveres for disse
aktørene. Ønsket er knyttet til anerkjennelsen av de ideelle organisasjonenes kvaliteter og
karakter og ønsket om å bevare disse. Departementet skriver at de ideelle aktørene har en
merverdi i samfunnet, og gir samfunnsfordeler utover leveransen av de aktuelle helse- og
sosialtjenestene. Videre beskrives det at ideelle organisasjoner og virksomheter er opptatt av
brukernes medvirkning på individ- og systemnivå, og at de har hatt en tradisjon for å skape
nye tjenestetilbud. Ideelle organisasjoner sies videre å ha en kultur for samarbeid med andre
aktører og bruk av frivillige.
Allmennlegeforeningen mener at det fortsatt bør være rom for en reservasjonsmulighet i noen
gitte anskaffelsesprosesser. Det virker på oss som om departementet har gjort et grundig
arbeid for å komme frem til det aktuelle forslaget. Argumentasjonen for en
reservasjonsmulighet i fremtiden er god og beskriver godt de ideelle organisasjonenes
kvaliteter. Vi vil like vel fremholde viktigheten av transparens, ryddighet i ansettelser og
økonomistyring. Det må foreligge tydelig krav på disse områdene, også for ideelle
organisasjoner som har avtaler med det offentlige. Innenfor anbudskonkurranser bør man
også i stor grad søke evidens for det tilbudet/behandling som tilbys.
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