
Bedriftshelsetjeneste

Sentrale mål og utfordringer for bransjen;

• Proaktiv rolle knyttet til evalueringen av bransjens rammevilkår. 
(Ekspertutvalgets rapport) 

• Bedriftshelsetjenesten som potensial og muligheter for norsk 
arbeidsliv. 

• Offensiv bransjesamling for felles fremstøt for å fremme bransjens 
potensial og vilkår. 

• Sentrale saker:

• Løpende påvirkningsarbeid, bransjens rammevilkår

•
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Bransjeutvalg: Barn og unge
Sentrale forventninger:

• Arbeide for likestilling mellom alle leverandører av tjenester 
innenfor barnevern; juridisk, politisk, rammevilkår, 
tilsyn/godkjenning

• Fremme fakta og kunnskap om bransjen

• Fremme bransjen som et viktig kompetansemiljø

Sentrale oppgaver

• Konkret og koordinert innsats fram mot kommunevalget

• Konkret samarbeid med relevante NGO’s, fagforeninger og 
kompetansemiljøer
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Bransjeutvalg: Psykisk Helse og Avhengighet
Sentrale forventinger:
• Arbeide for likestilling mellom alle leverandører av tjenester innenfor                                                      

psykisk helse og avhengighet; juridisk, politisk, rammevilkår,                                                               
tilsyn/godkjenning

• Fremme fakta og kunnskap om bransjen

• Fremme bransjen som et viktig kompetansemiljø

Sentrale oppgaver/ Handlingsplan
• Eget medlemsmøte januar

• Etablere eget bransjeutvalg
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Asylmottak
Sentrale forventninger:

• Fremme de private aktørenes rolle innenfor mottaksapparatet

• Fremme fakta og kunnskap om bransjen

• Fremme bransjen som et viktig kompetansemiljø

Oppgaver/ Handlingsplan

• Aktivt deltagende i UDI’s arbeide med ny mottaksstrategi og planer

• Samle inn tall for ny statistikk 

• Samarbeid med DROF (driftsoperatør forum) og andre relevante interessenter
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Bransjeutvalg: Sykehjem og hjemmetjenester
Sentrale problemstillinger og mål

• Bidra til konkurranse på like vilkår, skape markeder 
for bedriftene i kommunene.

• Arbeide mot favorisering av ideelle juridisk og 
politisk, og fremheve like konkurranse vilkår

• Fremme fakta og kunnskap om bransjens 
rammevilkår

• Fremme fakta om lønn og pensjon

• Fremme fritt brukervalg i hjemmetjenestene i 
kommunene gjennom gode anskaffelser og fokus 
på kvalitet.

• Åpne flere markeder for medlemmene i 
kommunene ( kommuneanalysene) 5



Bransjeutvalg: Brukerstyrt personlig assistanse
Sentrale problemstillinger og mål:

• Bidra til at flere kommuner tar i bruk brukervalg 
i BPA  og at det lages bærekraftig ordninger. 
Volum, rammevilkår og pris står sentralt.

• NHO skal ta eierskap til BPA

• Etablere egen veileder for BPA i samarbeid med 
KS. 

• Løpende bistand til bedrifter som legger inn 
anbud i kommuner. 
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Bransjeutvalg: Spesialisert rehabilitering og 
behandling
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Sentrale problemstilllinger og oppgaver
• Næringspolitisk bistand mot helseforetakene og 

helseregionen knyttet til anbud/innkjøp

• Arbeid knyttet til ideell favorisering, der Helseforetakene 
nå mer og mer vil bli instruert til å kjøpe kun fra ideelle.

• Vår bransje fremmer konkurranse på like vilkår for best 
mulige tjenester med pasientens behov i sentrum

 Forbedre og utvikle fritt behandlingsvalg/ 
rehabiliteringsvalg

 Bidra til forskning og utvikling innen fagfeltene
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