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Høringsuttalelse fra fylkestinget i Troms og Finnmark - 

NOU 2020: 13 Private aktører i velferdsstaten -  

Fylkestingets vedtak:  

1.  Fylkestinget i Troms og Finnmark har behandlet høringsuttalelsen «Private aktører i  
velferdsstaten».  
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.  
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11. Det må sikres offentlige drevne asylmottak i hver region for å ivareta en  
minimumsberedskap av mottaksplasser, samt bevar viktig mottakskompetanse. 
 

 

Med hilsen 

 

Inger Jørstad 

Spesialrådgiver 
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