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Styresak 88-2019 Oppdragsdokument 2019 – strategi for økt bruk 

av ideelle leverandører 

    Saksdokumentene var ettersendt. 
 
 
Formål 
Denne styresaken omhandler adm. direktørs forslag til strategi for å styrke de ideelle 
tjenesteleverandørene samtidig som tjenestetilbudet opprettholdes, se vedlegg. 
Strategien er sendt Helse- og omsorgsdepartementet innen fristen 16. august 2019, med 
forbehold om styrets godkjennelse. 
 
Bakgrunn 
Regjeringen er opptatt av å styrke de ideelle virksomhetene. Protokollen fra 
foretaksmøte i de regionale helseforetakene 15. januar 2019 og tilleggsdokument til 
oppdragsdokumentet av 21. juni 2019 ber de regionale helseforetakene utarbeide 
strategier for bruk av ideelle tjenesteleverandører.  
 
Helse Nord RHFs avtaler i aktuelle tjenestegrener 
Helse Nord RHF har 16 private leverandører av spesialisthelsetjenester innenfor PHV1, 
TSB2 og spesialisert rehabilitering. Åtte av virksomhetene er registrert som ideelle 
virksomheter i Foretaksregisteret. Innenfor Helse Nords geografiske område er ingen 
sykehus registrert som ideell virksomhet. 
 
Leverandørmarkedet i Helse Nord 
Innenfor Helse Nords geografiske område finnes få tilbydere av private helsetjenester, 
uavhengig av organisasjonsform. Erfaringsmessig har nye kommersielle virksomheter i 
spesialisthelsetjenesten liten interesse i å etablere seg i Helse Nord. 
 
Flere av dagens institusjoner er relativt usentralt plassert. Rekruttering og/eller å 
beholde de rette legespesialitetene er en erfart utfordring, særlig har dette vært uttalt 
innenfor spesialisert rehabilitering. 
 
Institusjonene innenfor alle tre tjenestegrener har innbyrdes til dels ulike tjenesteprofil 
og/eller er lokalisert i betydelig avstand fra hverandre. Institusjonene er derfor ikke i 
særlig direkte konkurranse med hverandre. 
 
 
 

                                                        
1 Psykisk helsevern 
2 Tverrfaglig, spesialisert behandling for rusmiddelavhengige 



 

Reservasjon for ideelle tjenesteleverandører 
Norge har ingen entydig eller legaldefinisjon av ideelle virksomheter. Virksomhetene i 
regionen som er registrert med sektorkode ideell er ulikeartede, og det er på generelt 
grunnlag vanskelig å fastslå om alle rent faktisk har de kjennetegnene EU-retten har satt 
som vilkår3. 
 
Adm. direktør i Helse Nord RHF vurderer derfor at en generell strategi for å reservere 
konkurranser for ideelle tjenesteleverandører ikke er mulig, uten samtidig høy risiko for 
å vri tjenestetilbudet i regionen i uønsket retning og/eller risiko for ikke å klare å dekke 
behovene innenfor egen region og/eller med betydelig rettslig risiko. 
 
Oppsummering – strategi for økt kjøp fra ideelle tjenesteleverandører 
Forutsatt at Helse Nord RHF skal sikre et tjenestetilbud innenfor alle tre grener og som 
er mest mulig tilgjengelig over hele landsdelen, fremstår konkurranser som også tillater 
deltakelser fra kommersielle tilbydere som den minst risikofylte prosedyren. Dette både 
med tanke på et velfungerende tjenestetilbud og økonomisk og rettslig risiko.    
 
Ny anskaffelsesforskrifts fleksible prosedyrer tillater å evaluere tilbud langs flere akser, 
så som tjenestekvalitet, kostnadseffektivitet og geografi. Innenfor rammen av denne 
fleksibiliteten ligger også et rom for å verdsette de ideelle tjenesteleverandørers 
kvaliteter, der disse har betydning for den konkrete kontrakten og/eller 
kostnadseffektivitet. 
 
Brukermedvirkning 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF vil bli orientert om denne saken i møte 
11. september 2019. 
 
Adm. direktørs vurdering 
Helse Nord RHF skal sikre et tjenestetilbud innenfor PHV, TSB og spesialisert 
rehabilitering som er mest mulig tilgjengelig over hele landsdelen. Tjenestene skal i 
tillegg ha høy kvalitet og være kostnadseffektive.  
 
Basert på det konkrete markedet i Helse Nords geografiske område anbefales det å 
utnytte handlingsrommet i anskaffelsesforskriften for å legge til rette for økt kjøp fra 
ideelle tjenesteleverandører, samtidig som tjenestetilbudet opprettholdes gjennom 
deltakelse også fra mer kommersielle virksomheter.  
 
 
  

                                                        
3 En sentral del av EU-rettens aksept for å særbehandle ideelle virksomheter under tidligere direktiv er 
begrunnet i solidaritetsprinsippet. Et sentralt vilkår er budsjettmessig effektivitet for det offentlige som 
direkte følge av leverandørens bruk av frivillighet, dvs. en ulønnet (eller ikke fullt ut betalt) innsatsfaktor i 
den aktuelle kontrakt (se f.eks. Spezzino og Casta). Frivilligheten som har vært aktuell i disse 
sakene/landene er regulert i lov og bidrar til å realiserer myndighetenes ambisjon om et høyere nivå på 
tjenesteproduksjonen enn myndighetene selv kan sikre innenfor tilgjengelige midler. Et annet sentralt 
vilkår er at et eventuelt overskudd i virksomheten reinvesteres i velferdstjenester eller andre sosiale 
formål.     



 

Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om Helse Nord RHFs strategi for økt bruk 

av ideelle tjenesteleverandører til orientering. 
 
2. Styret erkjenner at markedssituasjonen i Helse Nords geografiske område er 

begrenset, og ser det som viktig at tjenestene tilbys nær befolkningen. 
 
3. Styret godkjenner strategien slik den er oversendt Helse- og omsorgsdepartementet, 

jf. brev av 14. august 2019 (ev. med de innspill som kommer frem under behandling 
av saken). 

 
 
Bodø, den 21. august 2019 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg: Brev av 14. august 2019 til Helse- og omsorgsdepartementet ad. 
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Utrykt vedlegg: Protokoll fra foretaksmøte i Helse Nord RHF 15. januar 2019  

- se her: Regjeringens nettsted - Foretaksmøte i Helse Nord RHF 15.01.2019 
 
 
 

https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-og-omsorg/sykehus/styringsdokumenter1/protokoller-for-foretakene/foretaksmoter/foretaksmoter-2019/foretaksmote-i-helse-nord-rhf-15.01.2019/id2625649/
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