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Høring NOU 2020:13 Private aktører i velferdsstaten  

Det vises til brev av 4. desember 2020 hvor NOU 2020:13 Private aktører i velferdsstaten sendes 
på høring, med høringsfrist 15 mars 2020. 

Fylkestinget i Nordland behandlet NOU 2020: 13 i sitt møte 24.02.2020 og har gjort følgende 
vedtak i FT-sak 014/2021: 

Vedtak:

1. Fylkestinget i Nordland mener at utvalget har gjort et grundig arbeid og at
utredningen gir nyttig kunnskap om bruk av privat aktører i velferdsstaten
som er nyttig for den videre utformingen av velferdstjenester. Fylkestinget i
Nordland finner det bekymringsverdig at utvalget har hatt problemer med å
fremskaffe oversikt over private aktører som leverer velferdstjenester
finansiert av det offentlige.

2. Fylkestinget i Nordland ber om at det opprettes offentlige registre over både
ideelle og kommersielle aktører som leverer tjenester finansiert av det
offentlige. Fylkestinget i Nordland anbefaler at disse legges til
Brønnøysundregistrene.

3. Fylkestinget i Nordland viser til at velferdsstaten bygger på at alle
innbyggere skal ha rett til de samme velferdstjenestene, uavhengig av
bosted. For å dekke befolkningens behov for velferdstjenester på en god
måte, er det behov for både offentlige og private leverandører, men det er
det offentlige som har ansvar å sørge for velferdstjenestene. Private aktører
finansiert av det offentlige bør kun benyttes på områder hvor det kan vises
til at dette er den mest samfunnsnyttige bruk av fellesskapets midler. Det
offentliges kostnader knyttet til bruk av private må inngå i slik vurdering.

4. For å sikre innsyn og effektiv bruk av offentlige midler, bør private som
leverer velferdstjenester organiseres som egne rettssubjekter. Det er også
behov for å styrke arbeidet med å sikre kvalitet, kontroll og tilsyn, øke
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bestillerkompetansen og også bruke tilskudd og kontrakter til å sikre gode
lønns- og arbeidsvilkår for de som utfører tjenestene der dette ikke er
nedfelt i eget lovverk.

5. Fylkestinget i Nordland mener det må være opp til kommuner og
fylkeskommuner å selv fastsette skolestruktur, og at disse derfor må ha
avgjørende innflytelse på etablering av friskoler på grunn- og videregående
skolenivå.

6. Nordland har et nettverk av attføringsbedrifter eid av kommunene og
fylkeskommunen lokalisert i hele fylket. Denne infrastrukturen står nå i fare
på grunn av konkurranseutsetting av arbeidsmarkedstiltak. For å
opprettholde kompetanse og infrastruktur for arbeidstrening og opplæring
for yrkeshemmede over hele landet, bør det vurderes om regioner med
lange avstander og lav befolkningstetthet bør unntas for
konkurranseutsetting. Krav til effektivitet og måloppnåelse kan her oppnås
gjennom tettere oppdragsstyring.

7. Nordland fylkeskommune ser store forskjeller blant de private aktørene.
Dette skillet går mellom de som har et ideelt formål, og de som driver tjenesten 
kommersielt. Aktørene bør differensieres etter driftsform.

Lenk til saksfremlegg til FT-sak 014/2021:  Dokument 21/2267 - Høring NOU 2020:13 Private 
aktører i velferdsstaten - Nordland fylkeskommune (nfk.no)
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