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Forslag til ny forskriftsbestemmelse om adgangen til å reservere  
anskaffelser av helse- og sosialtjenester for ideelle organisasjoner  
 

 
Nærings- og fiskeridepartementet foreslår å innføre en forskriftsbestemmelse som gir adgang til å 
reservere offentlige anskaffelser av helse- og sosialtjenester for ideelle organisasjoner på 
nærmere angitte vilkår. 
 
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) er paraplyorganisasjon for 82 organisasjoner av 
funksjonshemmede og kronisk syke, med til sammen mer enn 330 000 medlemmer. FFOs 
overordnede mål er samfunnsmessig likestilling og deltakelse. Av våre medlemsorganisasjoner 
er det flere som i dag tilbyr helse- og sosialtjenester i konkurranse med kommersielle aktører. 
Ved å forskriftsfeste en adgang til reservasjon av slike anskaffelser for ideelle organisasjoner er 
det også vår oppfatning at dette vil kunne bidra til å styrke hensynet til mangfold, kvalitet, 
kontinuitet og brukermedvirkning. 
 
Ideelle organisasjoner herunder også pasient- og brukerorganisasjoner har en lang og stolt 
tradisjon inn mot å utvikle og initiere nye gode tjenester som senere etableres som nasjonale 
tilbud finansiert av det offentlige. Det er viktig å legge til rette for at dette også skjer fremover. 
 
Lov om offentlige anskaffelser setter imidlertid krav som i sin ytterste konsekvens vil kunne 
medføre at de organisasjoner som på eget initiativ og kunnskap har utviklet slike tjenester ikke får 
muligheten til å videreføre arbeidet, når tjenesten gjøres allment tilgjengelig gjennom offentlige 
anskaffelser. Det påligger selvsagt det offentlige å søke den leverandør som kan levere tjenesten 
med den beste kombinasjon av kvalitet og pris.  Samtidig er det viktig å erkjenne og sikre at den 
merverdi som ideelle aktører representerer blir anerkjent og verdsatt i anskaffelsesvurderingen. 
Ikke minst vil vi fremholde betydningen av at betydningen av brukernes medvirkning på individ- 
og systemnivå både i utvikling, implementering og drift av tjenester.  
  
FFO støtter derfor opp om regjeringens ønske om å legge til rette for at ideelle aktører tilbyr 
helse- og sosialtjenester og at konkurranser om anskaffelser av slike tjenester kan reserveres for 
disse aktørene. Vi er også enig i departementets vurdering av behovet for å skape en klar 
rettstilstand og har ingen anførsler om vilkår for reservasjonsadgang og definisjon av ideell 
organisasjon, slik dette er beskrevet i høringsnotatet.  Vi mener også at departementets forslag til 
definisjon av ideelle organisasjoner i denne sammenheng er dekkende.   
 
Øvrige forhold som krav om begrunnelse og dokumentasjon ser vi som naturlige. Vi vil samtidig 
presisere nødvendigheten med å gi god og utfyllende informasjon og veiledning til offentlige 
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innkjøpere, herunder norske kommuner, slik at intensjonene bak endringen blir realisert fullt ut og 
uten unødig tidstap.  

 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
FUNKSJONSHEMMEDES FELLESORGANISASJON 
 
 
Eva Buschmann /s     Lilly Ann Elvestad/s 
Styreleder      generalsekretær 
 


