
Høringsuttalelse NOU – 2020:13  
Private aktører i velferdsstaten - 
Høring  
 

Høringssvar fra Haraldsplass Diakonale Stiftelse. 

 

Innledning: 

Haraldsplass Diakonale Stiftelse har siden starten tilbake til 1918 drevet omsorgsarbeid. 

Stiftelsen er i dag en selvstendig diakonal institusjon innen den norske kirke. Den er organisert som 

privat, ideell stiftelse basert på et kristent verdisyn. 

Vi mener å spille en viktig rolle i å yte omsorgstjenester og er en relevant sivilsamfunnsaktør. 

Visjonen vår er: «kompetanse med hjertevarme». 

De private-ideelle har lange tradisjoner, og den samfunnsmessige merverdien som de ideelle innehar 

er i seg selv viktig. Å ha en sivil sektor er etter vår mening både viktig, riktig og helt unikt. De private-

ideelle bidrar som viktige samfunnsaktører på ulike arenaer, deriblant innen helse og omsorgsfeltet 

Mangfold og frivillighet er særlige verdier vi vil trekke frem. At det finnes ideelle aktører som svarer 

ut viktige samfunnsutfordringer styrker og bidrar til utvikling av offentlig sektor, uten at overskudd 

tas ut som utbytte el.l. Vi ønsker å styrke vår utviklingsorienterte og innoverende tilnærming på 

eksisterende tjenester, men også på nye områder. Vi mener samfunnet som helhet tjener på å kunne 

styrke dette mangfoldet, og ideell sektor som sådan. 

Utvalgets rapport: 

Haraldsplass Diakonale Stiftelse vil gi honnør til Velferdstjenesteutvalget som på en god og 
grundig måte har gjennomgått og kartlagt de ulike temaer knyttet til nå-situasjonen,  
begrunnelsen for, og viktige forskjeller mellom ulike eierformer i det norske velferdssystemet. 

Den gjennomgangen utvalget har foretatt av privat-ideell sektor er positivt, og vi vil 
understreke det som utvalgets mindretall uttaler at disse ønsker å ta i bruk konkrete verktøy 
for å sikre en fortsatt tilstedeværelse av ideelle aktører i det norske velferdssystemet, ved å ta i bruk 
adgangen til å reservere konkurranser, særlig når  
 
Utvalgets kartlegging kan tyde på at bruk av åpne anskaffelser i realiteten innebærer en favorisering 

av kommersielle framfor ideelle virksomheter, alt annet likt. (s. 99) 

 

NOU – 2020:13 – merknader 

Haraldsplass Diakonale Stiftelse er medlem gjennom Hovedorganisasjonen Virke. 

Virke har levert en fyldig og et grundig høringssvar, som vi stiller oss fullt og helt bak.  

Vi vil særlig fremheve Virke sitt innspill gjennom kap. 27 Tilrådninger, og understreker at det ligger 

åpenbare muligheter for ideell sektor gjennom det utvalgets mindretall fremhever i utredingen. 

 



Mvh 

Astrid Aarhus Byrknes 

Samfunnskontakt/rådgiver 

Haraldsplass Diakonale Stiftelse. 

 

 

 

 

 

 

 


