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Svar på høring - NOU 2020: 13 Private aktører i velferdsstaten 
 

 
Fylkestinget har behandlet saken i møte 16.03.2021 sak 17/21 
 
Møtebehandling 

Tove Alstadsæter, H, fremmet følgende helhetlige forslag (1) på vegne av H, V, KFP og FrP: 
 

1. Fylkestinget i Troms og Finnmark har behandlet høringssvar på NOU 2020:13 Private 
aktører i velferdsstaten. 

2. Fylkestinget mener det er viktig at det finnes et godt kunnskapsgrunnlag rundt 
hvordan private løsninger kan være en viktig del av tjenesteytingen som befolkningen 
mottar, og mener rapporten bidrar positivt til det. 

3. Fylkestinget i Troms og Finnmark understreker at velferdssamfunnet i Norge er 
bygget på prinsippet om at innbyggere skal ha rett til de samme velferdstjenestene, 
uavhengig av hvor i landet man bor. For å dekke dette tjenestebehovet på en 
tilfredsstillende måte er det nødvendig med både private og offentlige leverandører 
av velferdstjenester. 

4. Fylkestinget vil spesielt vise til hvordan private barnehageleverandører har bidratt til 
å øke kapasiteten i kommunene, og mener dette viser et tydelig behov for private 
tjenester i velferden. 

5. Fylkestinget mener private, ideelle og offentlige leverandører av tjenester samlet sett 
leverer et mer mangfoldig og bredere tilbud enn det offentlige alene vil kunne tilby. 
Dette gjør at tjenestene er bedre tilpasset innbyggerne som skal motta disse. 
Fylkestinget mener at kvaliteten på tjenesten som gis bør veie tyngre enn hvem det 
er som tilbyr den. Det offentlige ansvaret for å skaffe disse typer tjenester må ligge 
fast. 
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6. Fylkestinget støtter utvalgets anbefaling om at et regnskapsmessig skille for private 
leverandører for å sikre åpenhet og transparens, bør vurderes. Fylkestinget støtter 
ikke forslaget om et forbud mot å drive annen virksomhet enn offentlig finansierte 
tjenester for private aktører. 

7. Fylkestinget støtter at kompetansen hos det offentlige må styrkes slik at kjøp av 
tjenester gjennomføres på en måte som sikrer kvalitet gjennom hele prosessen. 

8. Private aktører i offentlig finansiert velferd må sikre befolkningen gode 
velferdstjeneste av høy kvalitet og bidra til en samfunnsøkonomisk effektiv 
ressursbruk.» 

Erik Seglem Bø, MDG, fremmet følgende forslag (2) til endring  pkt. 3: 
 

«Fylkestinget mener at det bør vurderes krav om regnskapsmessig skille og 
utbytteregulering for  selskaper som leverer offentlige finansierte velferdstjenester.» 
 

Erik Seglem Bø, MDG, fremmet følgende endringsforslag (3) til pkt. 9: 
 

«Fylkestinget ønskes at hovedansvaret for barneverntjenester skal være i offentlig regi. 
Funksjonen til private aktører bør være komplementerende til det offentlige.» 

 
Jens Ingvald Olsen, R, fremmet følgende forslag (4) til n 
 

«Nytt punkt 4. Fylkestinget ønsker at det innføres et tydelig og strengt regelverk for 
private barnehager og andre områder der private virksomheter utfører 
velferdstjenester. Det må innføres et eksplisitt forbud mot uttak av profitt fra 
velferdstjenestene. Fylkestinget ønsker at de ideelle barnehagene skal utgjøre tillegget 
til de offentlig eide barnehagene.» 

 
 
 
Votering: 

Forslag (1) – falt med 21 mot 36 stemmer. 
Forslag (2) – falt med 10 mot 47 stemmer. 
 
Det var 56 stemmeberettigede ved behandlingen av saken. 
 
Forslag (3) – falt med 11 mot 45 stemmer. 
Forslag (4) – falt med 2 mot 54 stemmer. 
Innstillingen enstemmig vedtatt med 35 mot 21 stemmer 
. 
 
Fylkestingets vedtak:  

1.  Fylkestinget i Troms og Finnmark har behandlet høringsuttalelsen «Private aktører i 
velferdsstaten». 
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2.  Fylkestinget er positiv til at det tas grep for å regulere private aktørers bidrag i samarbeid 
med det offentlige til å løse utfordringene i velferdsstaten med mer transparente 
løsninger og reguleringer som stiller krav til kvalitet og effektivitet i tjenestene. 

 
3.  Fylkestinget mener at det bør innføres krav om at selskaper som leverer offentlige 

finansierte velferdstjenester bør organiseres i egne rettssubjekter hvor det ikke er tillatt å 
drive annen virksomhet enn offentlig finansierte velferdstjenester. 

 
4.  Fylkestinget ønsker at det innføres et tydelig og strengt regelverk for private barnehager 

slik vi har for private skoler, for å sikre at skattepengene går til bedre barnehager og ikke 
uakseptable verdiuttak av eiere. Fylkestinget ønsker et finansieringssystem for private 
barnehager som gi kommunene større mulighet til å regulere barnehagesektoren lokalt, 
og som sikrer reelt mangfold av barnehager. Fylkestinget ønsker et lovmessig skille 
mellom kommersielle og ideelle barnehager og å gi kommuner adgang til å stille samme 
krav til private og offentlige barnehager. 

 
5.  Fylkestinget støtter at kompetansen hos det offentlige må styrkes slik at kjøp av tjenester 

gjennomføres på en måte som sikrer kvalitet i hele prosessen. 
 
6.  Fylkestinget støtter at etablerte organer skal bistå statlige og kommunale oppdragsgivere 

knyttet til rettsliggjøringen av tvistetema når private aktører brukes til å levere 
velferdstjenester. 

 
7.  Fylkestinget støtter at det opprettes en registerordning for en bedre kontroll med ideelle 

aktører 
 
8.  Fylkestinget er positiv til at det stilles krav til lønns og arbeidsvilkår som er i tråd med 

gjeldende tariffer til private tilbydere av velferdstjenester. 
 
9.  Fylkestinget ønsker at alle våre deler av felles barnevernstjenester skal drives i offentlig 

og ideell regi. Dette fordi det på dette feltet er særlig krevende å fastsette, måle og 
kontrollere kvalitet. Det må utarbeides en opptrappingsplan for å få dette til.  

 
10. Fylkestinget ønsker ikke etablering av kommersielle privatskoler og vil innføre lokal 

vetorett. Slik at kommuner og fylkeskommuner selv kan styre omfanget av private skoler 
og ta hensyn til det totale skoletilbudet i kommune og fylke. 

 
11. Det må sikres offentlige drevne asylmottak i hver region for å ivareta en 

minimumsberedskap av mottaksplasser, samt bevar viktig mottakskompetanse. 
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