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Sammendrag 
Høsten 2021 spredde NHO i en rekke lokalaviser innlegget «Kommersielle helseaktørers viktige 
rolle i distriktene». Direktørene Ole Erik Almlid (NHO) og Anne-Cecilie Kaltenborn (NHO 
Service og Handel) sitt budskap, var at «Distriktskommuner vil rammes hardest av å fase ut 
private helse- og omsorgsbedrifter». Bakgrunnen for påstandene er en rapport NHO Service og 
Handel har bestilt av analysebyrået Menon Economics: Ideelle og kommersielle aktører i helse- og 
omsorgssektoren. 
 
Gjennomgangen i dette notatet viser imidlertid at Menon Economics sin rapport ikke 
rettferdiggjør påstander om at distriktene vil «rammes hardest». For å komme frem til 
konklusjonen har Menon Economics tatt kreative grep. Analysebyrået ser på fordelingen mellom 
kommersielle aktører og ideelle aktører, altså fordelingen innen det private markedet. 
Analysebyrået vektlegger ikke forholdet mellom kommunale tjenester og private tjenester, altså 
hvor stort det private markedet er.  
 
NHOs distriktsfrieri inngår i deres kampanje «Velferdsmiks». Denne kampanjen er NHO 
Service og Handel sin langsiktige strategi for å sikre markeder for sine kommersielle 
velferdsbedrifter i den offentlig finansierte velferden. Et av målene med kampanjen er å 
omdanne folks oppfatning av velferdsstaten og velferdsstatens historie. «Norge har lang 
tradisjon for en miks av offentlige og private» har vært omkvedet. Denne fortellingen er nå 
utvidet med «distriktenes avhengighet».  
 
Forkjemperne for kommersielle aktørers rolle i velferdstjenestene underspiller gjennomgående 
det svært viktige skillet mellom ideell drift uten fortjenestemotiv og kommersiell drift med 
fortjenestemotiv. Ved å bruke sekkebetegnelsen «private» utvaskes forskjellen på de private 
initiativene i velferdsstatens barndom og de senere langsiktige samarbeidene mellom det 
offentlige og de ideelle organisasjonene, og dagens situasjon med et stort innslag av aksjeselskap 
og hvor også eierskapet til internasjonale oppkjøpsfond er økende.  
 
Fortellingen om «distriktenes avhengighet» og den «historiske velferdsmiksen» må avvises med 
fakta og imøtegås med et kraftfullt politisk motsvar. Det som er verdt å rope varsku om er 
kommersialiseringen som pågår og at den særlig pågår i tjenester for de mest sårbare brukerne 
av velferdstjenestene. NHO setter med sin rapport uforvarende flomlys på denne utviklingen 
som må bekymre både fagbevegelsen og alle partiene på rødgrønn side som er opptatt av et godt 
offentlig tjenestetilbud til befolkningen.  
 
I Hurdalsplattformen varsler regjeringen en ny politisk kurs. Den vil styrke 
kommuneøkonomien og de offentlige tjenestene. Målet er utfasing av kommersiell drift på flere 
velferdsområder. Det haster med å sette denne politikken ut i livet. 
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NHO Service og Handels rapport utarbeidet av Menon Economics 
Høsten 2021 spredde NHO i en rekke lokalaviser innlegget «Kommersielle helseaktørers viktige 
rolle i distriktene». Direktørene Ole Erik Almlid (NHO) og Anne-Cecilie Kaltenborn (NHO 
Service og Handel) sitt budskap var at «Distriktskommuner vil rammes hardest av å fase ut 
private helse- og omsorgsbedrifter».1 I stortingshøringene til statsbudsjettet ble budskapet 
gjentatt. NHO Service og Handel uttrykte overfor familie- og kulturkomiteen en bekymring for 
regjeringens ønske om å gradvis fase ut store kommersielle aktører fra barnevernet. Dette vil 
ha stor innvirkning for barnevernstilbudet i distriktskommuner, advarte de.2  
 
Bakgrunnen for påstandene er en rapport NHO Service og Handel har bestilt av analysebyrået 
Menon Economics: «Ideelle og kommersielle aktører i helse- og omsorgssektoren». NHO 
Service og Handel sin kampanje «Velferdsmiks» beskrev rapporten slik: «Norges minst sentrale 
kommuner er mest avhengige av private helsebedrifter. For første gang er det kartlagt hvilke konsekvenser 
det vil ha å fase ut private bedrifter fra helse- og omsorgssektoren. Rapporten slår fast at det er 
distriktskommuner som vil rammes hardest.»3  
 
Gjennomgangen i dette notatet av både premisset for rapporten og hvordan Menon Economics 
har gått fram, viser at det ikke er hold i påstandene. Likevel setter NHO med sin rapport 
uforvarende flomlys på en utvikling som må bekymre både fagbevegelsen og alle partiene på 
rød-grønn side som er opptatt av et godt offentlig tjenestetilbud til befolkningen. Det skjer en 
rask kommersialisering av velferdstjenester og særlig i tjenestene til de mest sårbare gruppene 
med svakest forutsetninger for å ha en sterk stemme i et marked.  
 
NHO frykter Hurdalsplattformen som gir klare signaler om mindre markeder og mindre 
fortjeneste for eierne av NHOs kommersielle helse- og omsorgsbedrifter. Det er derfor viktig 
for NHO å spre en oppfatning om at fortsatt likeverdig tilgang til velferdstjenester i hele landet 
er avhengig av kommersielle bedrifter. NHOs distriktsfrieri er en ny omdreining i NHO Service 
og Handels kampanje «Velferdsmiks», hvor målet er å spre en oppfatning om at kommersiell 
velferd er en historisk og nødvendig del av de offentlig finansierte velferdstjenestene. 
 
Det eneste alternativet til kommersiell drift av velferdstjenester er imidlertid ikke ideell drift 
eller ingen drift. Alternativet til kommersiell drift er offentlig drift, og det offentlige kan velge 
å inngå langsiktig samarbeid med ideelle aktører som driver uten fortjenestemotiv.  Det er 
befolkningen som «eier» velferdstjenestene og betaler for de gjennom skatt. Det er det offentlige 
og de folkevalgte som har ansvaret for velferdstjenestene, uansett hvem som drifter dem.  
 
Dernest viser tidligere undersøkelser og økonomisk logikk at omfanget av velferdstjenester 
kommersielle bedrifter driver for det offentlige, er størst i store sentrale kommuner og byer. 
Slik er det fortsatt. Gjennomgangen viser nemlig at Menon Economics har tatt svært kreative 
grep for å komme frem til et budskap som kan gi inntrykk av det motsatte. 
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Distriktsopprøret som bakgrunn for NHO Service og Handels 
rapportbestilling 
Da Erna Solbergs regjeringsperiode gikk mot slutten var det ifølge mediene distrikstopprør. I 
oktober 2020 skrev Aftenpostens Knut Olav Åmås: 
 
Distrikts-Norge blir bygget ned tilbud for tilbud, institusjon for institusjon. Det har skapt et opprør som 
endrer norsk politikk. Flere nye distriktsopprør er i gang. Trigget av en tsunami av nedbygginger og 
nedlegginger i bygder og småbyer. Folk utenfor de store byene føler seg i stigende grad oversett, misforstått 
og urettferdig behandlet. Ja, innbyggerne i utarmede lokalsamfunn sitter igjen med «en følelse av et 
ran», som bygdeforskeren Bjørn Egil Flø sier det.4 
 
Målinger over tid viste at det gikk mot et regjeringsskifte. Valgkampen 2021 bar bud om at 
rødgrønn side ville gi distriktsopprøret innflytelse på politikken i årene fremover. Den 
rødgrønne sida vant valget, og 14. oktober 2021 dannet Arbeiderpartiet og Senterpartiet 
regjering. Hurdalsplattformen inneholder både en skarpere brodd imot privatisering av offentlig 
finansierte velferdstjenester og en tydelig distriktsprofil. 
 
I dette politiske klimaet er det NHO nå skal operere som påvirkere for økte markeder for sine 
medlemsbedrifter. For NHO Service og Handel dreier påvirkningsarbeidet seg om å sikre 
markeder i offentlig finansierte velferdstjenester. Under Arendalsuka 2021 hadde det skjedd en 
tydelig dreining i NHOs, de kommersielle velferdsselskapenes og PR- byråenes profil. Flere av 
møtene rettet seg mot distriktene og «de gode eksemplene» på «offentlig-privat samarbeid» i 
kommuner som Kvinnherad og Kvæfjord.5 
 
De kommersielle velferdsbedriftene, vil altså forene sin politikk for økte skattefinansierte 
markeder, med distriktsopprøret.  
 
Formålet med Menon Economics-rapporten oppgis å være: «å synliggjøre den private helse- og 
omsorgsnæringens rolle innenfor de offentlig finansierte velferdstjenestene, samt identifisere 
hvilke konsekvenser en utfasing av kommersielle aktører kan ha for den totale helse- og 
omsorgssektoren.» 
 
En større gjennomgang av den private helse- og omsorgsnæringens rolle ble gjort av 
Velferdstjenesteutredningen som leverte sin NOU i desember 2020.  Menon Economics sin 
rapport kan derfor synes overflødig. Så er det heller ikke å synliggjøre bedriftenes rolle i stort 
NHO har vektlagt i sitt påvirkningsarbeid. Rapporten brukes til å fri til distriktene med en 
advarsel om konsekvensene av den nye regjeringens politikk. Overskrifter som «Ny rapport» 
og «Undersøkt for første gang», slår som kjent bedre i offentligheten, enn at NHO gjentar sine 
politiske standpunkter.  
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Hvordan kom Menon Economics/NHO fram til at: «distriktene vil 
rammes hardest»? 
All erfaring og tidligere rapporter viser at de kommersielle bedriftene som driver offentlig 
finansierte tjenester har de største markedene i store kommuner og i byene. 
Velferdstjenesteutredningen fant at det er i Oslo at andelen kjøp fra private er størst for nær 
alle typer kommunale helse- og omsorgstjenester. Innenfor institusjonsplasser utgjør kjøp fra 
private leverandører 48% av samlede driftsutgifter. I fylkene Hedmark, Telemark, Vest–Agder, 
Møre og Romsdal og Troms er tilsvarende andel 1%.6  
 
Forskningsinstituttet Fafo refererte til den svenske Velferdstjenesteutredningen i sin rapport 
«Velferd til salgs», og de kom også fram til at bruken av kommersielle leverandører er størst i 
storbyene og minst i den såkalte «glesbygden».7  
 
For å komme frem til konklusjonen om at distrikter rammes hardest dersom det offentlige skal 
drive velferdstjenestene i egenregi eller i samarbeid med ideelle organisasjoner, har Menon 
Economics tatt kreative grep.  
 
Menons metode og NHOs oppdrag 
Hovedgrepet Menon gjør, og som ligger som premiss i oppdraget fra NHO, er at de utelukkende 
ser på hvordan kommunene forholder seg til det private velferdsmarkedet. Det gir et veldig 
skjevt bilde av en situasjon der det private fortsatt utgjør en liten andel av kommunenes 
velferdstjenestetilbud. Men gir NHO de svarene de ønsker.   
 
Konklusjonen om at distriktene er særlig avhengig av kommersiell velferd tar altså utgangspunkt 
i at valget står mellom kommersielle og ideelle private tilbydere. Menon viser til at 33% av «lite 
sentrale» kommuner kun kjøper fra kommersielle og ikke ideelle. På dette grunnlaget påstår 
altså NHO at disse kommunene er avhengige av et kommersielt tilbud.  
 
Menon har laget en figur som viser «andelen kommuner 
i ulike sentralitetsklasser sine tilpasninger i bruken av 
private leverandører av helse- og omsorgstjenester 
(2017-2019)». Denne figuren viser at i 209 kommuner 
definert som «lite sentrale» så kjøper 49% fra både 
ideelle og kommersielle leverandører og 33% kun fra 
kommersielle leverandører.  
 
I 122 «mellom-sentrale kommuner» er tilsvarende tall 
89% kjøp fra både ideelle og kommersielle leverandører 
og 7% fra kun kommersielle leverandører, mens i 25 
«sentrale kommuner» kjøper 96% både fra 
kommersielle og ideelle leverandører og ingen fra kun 
kommersielle. 
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NHOs påstand om at distriktene vil rammes hardest dersom kommersielle bedrifter ikke får 
drive helse- og omsorgstjenester er altså basert på tallet 33%, som kun viser at det i dagens 
«marked» er de kommersielle som vinner når mindre sentrale kommuner søker private aktører. 
Tallet forklarer ingenting om hvorfor det er slik eller hva som vil skje om tilgangen til å kjøpe 
fra kommersielle strammes inn. 
 

 
Menon vurderer kun delmarkedene «Lite sentrale kommuner», «mellom-sentrale kommuner» 
og «sentrale kommuner». Innenfor hvert delmarked sammenligner de prosentandel kjøp fordelt 
på eieform. Det kan altså være snakk om et svært begrenset antall tjenester de minst sentrale 
kommunene kjøper inn fra kommersielle virksomheter. De vil figurere i Menons «antall 
kommuner»-statistikk uavhengig av om de kjøper 1 eller 100 tjenester. Menon Economics sin 
rapport oppgir ingen forklaring eller bakgrunnsdata på om det er slik. De oppgir selv at deres 
kilder til utregningen er: Leverandørdatabasen, SSB og Menon, men viser ikke frem hvordan de 
har kommet frem til utregningen av prosentene. 
 
Menon Economics skriver: «De kommersielle leverandørenes markedsandeler, målt i både omsetning 
og i antall leverandører er også større dess mindre sentrale kommunene blir. Dette betyr igjen at de 
ideelle aktørenes virksomhet er konsentrert inn mot de store byene.» Det vil si at Menon Economics 
kun vurderer de kommersielles omsetning og markedsandel i de minst sentrale kommunene, 
målt opp imot de ideelles omsetning og markedsandel i de samme kommunene. Hadde de 
sammenlignet med kommunenes eget tjenestetilbud, ville inntrykket av omfanget sett helt 
annerledes ut. Det ville det også dersom en sammenlignet omfanget av kjøp fra kommersielle 
mellom sentrale og mindre sentrale kommuner. 
 
Målt i omsetning for hele landet er det naturligvis slik at de kommersielle leverandørene har 
størst omsetning knyttet til kjøp fra de større kommunene. Det er også slik at kommunene 
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uansett sentralitetsklasse drifter flere tjenester selv, enn de kjøper inn. Trolig drifter brorparten 
av de 209 kommunene Menon har klassifisert som «minst sentrale», betydelig mer av sine 
tjenester selv enn flere av de 25 sentrale kommunene. Som Velferdstjenesteutredningen påpekte 
så er det i Oslo at andelen kjøp fra private er størst for nær alle typer kommunale helse- og 
omsorgstjenester. Velferdstjenesteutvalget hevder altså det motsatte av Menon, nemlig at de 
kommersielle er sentralisert nær store markeder, om en bruker omfang i kroneverdi eller antall 
brukere. Dette er også den dokumenterte erfaringen fra Sverige, som innenfor flere 
tjenesteområder har et større marked enn Norge for kommersiell drift av offentlig finansierte 
velferdstjenester.8  
 
Menon skriver da også at: «Vi ser imidlertid at andelen kommuner som ikke benytter private 
leverandører er klart høyere blant de minst sentrale kommunene, enn blant de mer sentrale 
kommunene.» Dette er fakta som de ikke forholder seg til i resten av sine resonnementer. 
 
Vi vet at på store områder innenfor helse- og omsorgstjenester så drifter kommunene mye av 
tjenestene selv. Et slikt område er eldreomsorg, sykehjem og hjemmetjeneste. Den høyeste 
andelen privat drift innenfor eldreomsorgen, både kommersiell og ideell, finnes i Oslo. For å 
regne seg frem til at å forby eller begrense kommersiell drift i de offentlige finansierte 
velferdstjenestene, «vil ramme distriktene hardest», slår Menon Economics sammen en rekke 
ulike tjenester under betegnelsen «helse- og omsorgstjenester». Blant disse tjenestene er også 
tjenester til særlige ressurskrevende brukere og barnevern.  
 
Eksempelkommune 
For å illustrere har vi laget et eksempel på en kommune som kan inngå i Menons statistikk over 
de 33% av de minst sentrale kommunene som kun bruker kommersielle leverandører: 

 
Kommunen har 2000 innbyggere. De drifter alle tjenester i eldreomsorgen, helsestasjon og 
skolehelsetjeneste i kommunal egenregi. Kommunen kjøper to institusjonsplasser for psykisk 
utviklingshemmede fra en kommersiell leverandør, videre har to BPA-brukere i kommunen 
valgt kommersielle leverandører. Et barn som er bostedsregistrert i kommunen bor dessuten på 
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en kommersiell barnevernsinstitusjon et annet sted i landet. Institusjonsplassen er tildelt via det 
statlige Bufetat, men kommunen er med og betaler for plassen. Kommunen kjøper ingen 
tjenester fra ideelle leverandører. 
 
En slik kommune vil i NHOs pressearbeid bli omtalt som «avhengig av kommersielle». 
 
Menon Economics bekrefter metoden, men avviser kritikken  
For velferdsstaten fremsatte ovenstående kritikk mot Menon Economics-rapporten i et innlegg 
i Nationen 3. desember 2021. I et svarinnlegg 14. desember bekreftet Menon Economics at de 
ikke vektlegger fordelingen mellom henholdsvis kommunalt driftede og konkurranseutsatte 
helse- og omsorgstjenester, og at hvorvidt det er ønskelig om tjenester for sårbare grupper skal 
drives kommersielt, er utenfor NHOs bestilling til dem9 : 
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Menon Economics har selvsagt rett i at hvordan offentlig finansierte velferdstjenester skal drives 
er politiske spørsmål. Disse politiske spørsmålene har ikke NHO bedt Menon om å svare på. 
NHOs bestilling og bruk av rapporten er imidlertid høyst politisk, og baserer seg på talltriksing. 
NHOs bestilling og bruk er nemlig egnet til å gi et skjevt bilde av velferden vår. Ved å kun se 
på fordelingen innenfor det private markedet, men helt overse volumet/omfanget eller 
kommunenes egen drift av velferdstjenester, har NHO fått et grunnlag for krigstyper som 
«distriktene vil rammes hardest». En bredere analyse enn den NHO har bestilt, viser at ingen, 
heller ikke distriktene, er truet av regjeringens målsetting i Hurdalsplattformen om å kraftig 
redusere omfanget av kommersielle aktører i velferden. Eller regjeringens mål om at et strengt 
regelverk skal sørge for at drift av offentlig finansierte velferdstjenester ikke er attraktivt for 
kommersielle konserner, og sikre bedre demokratisk styring og kontroll.10 Snarere tvert imot. 
 
Feilaktig påstand om kostnadseffektivitet 
En hovedkonklusjon i Menon Economics’ rapport er at «en utfasing av private kommersielle 
leverandører fra den offentlige helse- og omsorgstjenesten vil føre til en redusert 
kostnadseffektivitet».11 For å komme frem til denne konklusjonen har Menon både gjort en 
tilsnikelse i sin bruk av Velferdstjenesteutredningens vurdering av kostnadseffektivitet, og lagt 
til grunn en teoretisk og uholdbar tilnærming til velferdstjenester. 
 
Menon Economics tar i sin rapport Velferdstjenesteutredningen til inntekt for at 
konkurranseutsetting gir økt produktivitet og kostnadseffektivitet. Dette er det ikke noe 
grunnlag for i utredningen. Det analysebyrået har gjort er å bruke utvalgets 
teoretiske/deskriptive del og gjengitt det på en måte som kan fremstå som en konklusjon. 
Samtidig har de totalt oversett Velferdstjenesteutvalgets analysedel der deres konklusjon ikke er 
i nærheten av Menons gjengivelse. Dette fremstår som uredelig, men er i tråd med hvordan 
oppdragsgiver NHO har brukt Velferdstjenesteutredningen.12 
 
Menon Economics skriver:  
 
«To ulike offentlige utredninger har de siste årene diskutert 
tiltak for å øke produktiviteten i offentlig sektor. De 
konkluderer begge med at økt konkurranse kan være positivt 
ved at man skaper en bevissthet rundt effektiv bruk av 
arbeidskraft, kostnader og kvalitet. Velferdstjenesteutvalget 
underbygger dette ytterligere, ved å peke på at «private 
produserer mer kostnadseffektivt, fordi de er underlagt 
markedets disiplinerende mekanismer (konkurranse) og 
eksplisitte lønnsomhetskrav». Videre vises det til at 
«markedstenkning kan skape overrislingseffekter som leder 
til disiplinering eller mer kostnadsbevissthet i det offentliges 
egenproduksjon».» 
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Teksten er hentet fra kapittel 4 i Velferdstjenesteutredningen, «Teoretisk ramme»13, der 
Velferdstjenesteutvalget redegjør for hvilke teorier som ligger bak det offentliges bruk av 
konkurranseutsetting. Det er altså en deskriptiv gjengivelse av samfunnets potensielle gevinst og 
vanlige begrunnelse for konkurranseutsetting.  
 
I kapittel 21 «Utvalgets analyse», skriver Velferdstjenesteutvalget derimot: 
 
Utvalget har ikke hatt data som gir detaljert innsikt i de privates og offentliges kostnadsnivå og 
brukersammensetning, for å eventuelt vurdere om private produserer mer kostnadseffektivt enn det 
offentlige. Vurderinger av kostnadseffektivitet forutsetter videre at man ser på kostnader i sammenheng 
med kvalitet av tjenestene som leveres. Utfordringen er at kvalitet i mange tilfeller er vanskelig å måle. 
I tillegg har vi ikke detaljert informasjon om transaksjonskostnadene ved å bruke private. Dette gjør at 
det finnes få eller ingen studier som analyserer forskjeller i kostnadseffektivitet mellom offentlige og 
private tjenestetilbydere på en systematisk og helhetlig måte.14  
 
Utvalget skrev også at dersom alle kostnader ved bruk av private aktører ble medregnet kunne 
dette tilsi at kostnadene i verste fall øker ved bruk av private aktører: 
 
«I kapittel 17.3 gir utvalget en oversikt over den forskningen som foreligger om effekten på kvalitet og 
kostnader ved å bruke private leverandører. Det er store variasjoner mellom studiene, men enkelte studier 
viser at bruk av private har ført til kostnadsreduksjoner. Kunnskapsgrunnlaget har imidlertid svakheter 
ved at de fleste studier kun har sett på direkte kostnader ved å drive tjenestene, og ikke 
transaksjonskostnader og indirekte styringskostnader. Etter utvalgets vurdering kan dette tilsi at samlede 
kostnader ikke blir redusert, men i verste fall øker, ved bruk av private leverandører.»15 
 
Helt siden Velferdstjenesteutredningen ble offentliggjort i desember 2020, har NHO sammen 
med andre aktører som arbeider for økt kommersialisering av velferdstjenestene, arbeidet 
iherdig for å undergrave utvalgets funn og analyser. Bruken av Menon Economics-rapporten 
føyer seg inn i denne kampanjen.  
 
For å komme frem til konklusjonen om kostnadseffektivitet har Menon Economics både 
strukket Velferdstjenesteutvalget langt utover redelige grenser for «forskning», ved altså å gjengi 
en deskriptiv beskrivelse uten å opplyse om at den er det. I tillegg har analysebyrået lagt en rent 
teoretisk forståelse av velferdstjenester til grunn, som de heller ikke kan finne støtte for i 
Velferdstjenesteutredningen. 
 
Teoretisk tilnærming til måling av og konkurranse om velferdstjenester 
Ved fremleggelsen sa rapportskriverne at de forholdt seg til en hovedregel som sier at jo mer 
teknisk en tjeneste er, jo enklere er kravspesifisering og jo mer vellykket er det dermed ventet 
at konkurranse vil bli. Dette er klassisk markedsteori. 
 
I Menons Economics’ presentasjon står det:  
«Konkurranseutsetting gir økt kostnadseffektivitet – større effekt jo mer teknisk tjenesten er  
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• For mer tekniske tjenester er det lettere å spesifisere kravene på forhånd  
• For mer tekniske tjenester er det lettere å kontrollere etterlevelsen av kravene  
• Når disse premissene ikke er til stede, er det en risiko for at konkurranseutsetting fører til at 
tjenestekvalitet forringes, til fordel for kostnadskutt hos den private leverandøren.»16 
 
Sagt med andre ord så forutsetter virksom konkurranse at den som kjøper tjenesten kan 
spesifisere den slik at det er enkelt å måle og prise tjenesten det konkurreres om. Oppmåling av 
tomter eller snømåking kan her tjene som eksempler på tjenester som lar seg avgrense og prise 
i kontrakt. Dernest forutsetter virksom konkurranse flere tilbydere.  
 
En rekke av helse- og omsorgstjenestene er ikke i nærheten av teknisk art og en skulle derfor 
tro at konklusjonen også måtte bli at de ikke er egnet for konkurranseutsetting. I tillegg er 
fokuset i rapporten distriktene og her er det ikke et stort leverandørmangfold. Men oppdraget 
Menon Economics skulle svare på legger konkurranseutsetting til grunn, og tar ikke høyde for 
disse faglige og logiske innvendingene.  
 
Menon Economics sa ved fremleggelsen, trass sine egne innledende definisjoner, at de har lagt 
til grunn at norske kommuner og spesialisthelsetjenesten i hovedsak har gjort hensiktsmessige 
vurderinger av hva som bør konkurranseutsettes. De mener å se at av tjenester som har et stort 
omfang, så er de i overenstemmelse med kriteriet. De er av teknisk art, altså enkle å spesifisere 
på forhånd og kontrollere i etterkant. Denne slutningen står seg dårlig i møte med virkeligheten. 
 
Velferdstjenester er vanskelige å styre etter målinger, og dette forsterkes når driften av tjenesten 
har et profittmotiv. De aller fleste velferdstjenester dreier seg om mange enkeltmøter imellom 
mottakere og de som skal hjelpe, f.eks. lærer/elev, barnehagelærer/barn, helsefagarbeider/eldre, 
sykepleier/pasient, barnevernspedagog/barn. Menons rapport dreier seg altså om mange helse- 
og omsorgstjenester som er svært langt fra å være av teknisk art. Det fremstår derfor mer som 
en teoretisk øvelse enn realiteter, når Menon under fremleggelsen vurderte at tjenestene lot seg 
spesifisere for virksom konkurranse. 
 
Velferdstjenesteutvalget redegjorde for mange 
måleproblemer «som vedrører mange tjenester 
uavhengig av hvem som produserer dem, men som er 
mer krevende dersom tjenesten leveres av private 
aktører, utenfor det offentliges egen organisasjon.» 
 
Blant annet skrev utvalget: 
 
«For flere velferdstjenester er det også et krav at brukere skal 
medvirke til innholdet i tjenesten. Dette er en prosessindikator 
som kan være vanskelig å vurdere om blir etterlevd. Foreldre 
til barn i barnehage er ikke med barnet i barnehagen og kan 
i liten grad vurdere kvaliteten på tjenesten, og påvirke 
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hvordan tjenesten utføres. Prosessindikatorene i barnevernet kan være vanskelig å måle fordi effekten 
av tjenestene som leveres er vanskelig isolerbare og ofte ikke blir synlige før på lengre sikt. Mange 
tjenester er dessuten vanskelig å konkretisere, slik at det ikke nødvendigvis lar seg gjøre å utforme 
tilstrekkelig gode prosessindikatorer i kontrakten. Private leverandører kan ha betydelige 
informasjonsfordeler ved å være nærmest brukeren, noe som gjør det ekstra vanskelig for det offentlige 
både å fastsette gode indikatorer og å måle de indikatorene som er fastsatt. Samlet tilsier dette at det 
offentlige må påregne betydelige styringskostnader ved bruk av private aktører.»17  
 
Når tjenester av ikke-teknisk art konkurranseutsettes, så er det med andre ord risiko for at det 
fører til at tjenestekvalitet forringes, til fordel for kostnadskutt hos den private leverandøren. 
Velferdstjenesteutvalget mente særlig barnevernet er en type tjeneste som vanskelig lar seg 
ramme inn, måle og prise. Barnevernets resultater kan bare vurderes i et livsløpsperspektiv og 
kan dessuten ikke avgrenses fra alle andre faktorer som påvirker barns oppvekst.18 Dessuten 
forutsetter en god oppvekst individuell omsorg, likevel har statlige barnevernsmyndigheter over 
år jobbet for en standardisering av tjenestene. Standardiseringen er antagelig et forsøk på å bøte 
på markedssvikten19 som er påvist i barnevernet. En definisjon av helse- og omsorgstjenester 
som «tjenester av teknisk art» gir ikke mening, men passet antagelig godt under en fremleggelse 
hos NHO. 
 
 

Demokratisk velferd er alternativet til markedsstyrt velferd 
Det er kommuneøkonomien, organiseringen og finansiering av tjenestene som avgjør 
velferdstilbudet i alle landets kommuner. Det dreier seg om offentlig finansierte tjenester 
befolkningen har krav på. Det er altså stat og kommune som selv bestemmer hvordan tjeneste 
skal drives. Vi, velgerne, kan påvirke det gjennom valg. Blir kommuner rammet av at 
kommersielle selskap ikke lengre får drive velferdstjenester for profitt, skyldes det dårlig politisk 
styring.  

 
Det eneste alternativet til kommersiell drift, er ikke 
ideell drift, slik Menons analyse baserer seg på. 
Alternativet til kommersiell drift av barnehager, skoler, 
eldreomsorg, barnevern eller hjemmetjenester er 
selvsagt offentlig drift. Så kan kommunen eller staten 
velge å inngå langsiktige samarbeid med ideelle aktører. 
Det er tross alt vi, felleskapet, som eier og finansierer 
disse tjenestene. Kommersielle selskap kan ikke ramme 
offentlig sektor, med mindre offentlig sektor lar seg 
ramme. 

 
NHOs skremselspropaganda om at distriktene vil 
rammes særlig hardt, er det ikke særlig grunn til å legge 
vekt på. Hele premisset for påstanden er også at 
kommersiell drift av velferd er et gode.  
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Det som er verdt å rope varsku om er imidlertid kommersialiseringen som pågår og at den 
særlig pågår i tjenester for de mest sårbare brukerne av velferdstjenestene. NHO setter med sin 
rapport uforvarende flomlys på en utvikling som må bekymre både fagbevegelsen og alle 
partiene på rødgrønn side som er opptatt av et godt offentlig tjenestetilbud til befolkningen. Det 
skjer en rask kommersialisering av velferdstjenestene, og det særlig i tjenestene til de mest 
sårbare gruppene med svakest forutsetninger for å ha en sterk stemme i et marked.  
 
For de rødgrønne partiene og fagbevegelsen som arbeider for at skattefinansierte 
velferdstjenester skal drives i offentlig og ideell regi, er det viktig å skaffe oversikt over dette, 
og så handle. For kan vi akseptere at tjenester til psykisk syke, psykisk utviklingshemmede, 
personer med funksjonsnedsettelser, eller personer med rusproblemer eller andre behov for 
hjelp, skal være kommersielle skattefinansierte markeder? Skal barn i barnevernet få sin hjelp 
fra en kommersiell bedrift eller det offentlige, eventuelt ideelle organisasjoner? 
Hurdalsplattformen gir et tydelig signal om at regjeringen ønsker det siste.  
 
Innenfor disse tjenestene kan de som mottar dem i svært liten grad opptre som forbrukere i et 
marked. Dette er samtidig de tjenestene som er vanskeligst å ramme inn og måle, slik at det 
offentlige kan sikre god kontroll med det de betaler for. Det er vanskelig å vurdere om tjenestene 
inneholder den kvaliteten de som mottar dem har krav på, og hvilke kompetanser, lønns- og 
arbeidsbetingelser de ansatte har. Det er en asymmetri i informasjon mellom de som driver 
tjenestene og de som mottar dem. I et markedssystem vil en slik asymmetri utnyttes for å oppnå 
lønnsomhet og fortjeneste til eierne av virksomhetene. Disse problemstillingene er særlig belyst 
i rapporter om barnevernet.20 
 
Det er en omfattende dokumentasjon som ligger bak de rødgrønne partienes motstand mot 
kommersiell velferd. Velferdstjenesteutvalget erfarte hvor vanskelig det er for det offentlige å få 
fullt innsyn i de kommersielle selskapenes økonomi og drift. På grunn av manglende innsyn 
kunne det ikke fastslås om pengene går til formålet eller til privat profitt. Dette er et problem 
fordi det offentlige har ansvar for å forvalte felleskapets midler på en god måte, og å sikre at 
befolkningens rettigheter til tjenester av god kvalitet blir ivaretatt.  
 
Ingen har fullt innsyn i de private selskapenes økonomi. Derfor har verken politikere eller 
befolkning oversikt over pengestrømmene. Velferdstjenesteuvalget pekte på at 
kommersialiseringen av offentlig finansierte velferdstjenester har økt. De ideelle taper. Det blir 
flere utenlandske aktører, store kommersielle konsern, og også oppkjøpsfond med bindinger til 
skatteparadis på eiersiden. Rask kommersialisering tyder på attraktivt marked og lønnsomhet 
for eiere som vil tjene penger, konkluderte utvalget.  
 
«Innenfor gruppen av kommersielle leverandører har det, de siste 4–5 årene, skjedd en forskyvning fra 
mindre norske foretak til større norskeide konsern og noen helt eller delvis utenlandsk eide konsern. Det 
gjelder i spesielt stor grad barnevern og i helse- og omsorgssektoren. Av 17 utenlandske aktører var fem 
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Private Equity-fond, flere hvilket er registrert i lavskatteland. Utvalget mener at dette indikerer at det 
er lønnsomt å investere i offentlig finansierte velferdstjenester.»21 
 
Det meste tyder på at kommersialiseringen av velferdstjenestene er dyrere enn å drive 
velferdstjenestene i offentlig og ideell regi. Det er betydelige både direkte og indirekte 
styringskostnader som må tas med i regnestykket.  
 
Velferdstjenesteutvalget skrev:  
 
«Etter utvalgets vurdering kan dette tilsi at samlede kostnader ikke blir redusert, men i verste fall øker, 
ved bruk av private leverandører. Det er allerede i gjennomsnitt 9% lavere lønnsnivå hos kommersielle 
aktører. Det blir flere eiere som driver for å oppnå fortjeneste, noe som vil gi enda større press på lønns- 
og arbeidsvilkår.»22  
 
For samfunnet er det ikke lønnsomt. De ansatte i offentlig velferd bruker sin kjøpekraft i Norge. 
Gode lønns- og arbeidsforhold og velferdstjenester sikrer gode familieliv, som samfunnet får 
igjen i form av trygge oppvekstsvilkår og god folkehelse. Slike samfunnsøkonomiske gevinster 
oppnås ikke når felleskapets midler blir til overskudd i internasjonale oppkjøpsfond eller 
barnehagekjeder investerer penger oppnådd gjennom offentlig finansiert barnehagedrift, i 
utlandet. 
 
Når NHO bestiller en rapport som de hevder beviser at distriktene vil bli rammet ved utfasing 
av kommersiell velferd ser de helt bort fra et slikt helhetlig syn på velferden. De snur 
problemstillingen på hodet. Kommunenes eventuelle avhengighet av kommersielle selskaper for 
å løse offentlige oppgaver, uavhengig av hvor stor denne «avhengigheten» er, er snarere et 
sykdomstegn. 
 
Landsomfattende marked i tjenester for sårbare grupper 
Uavhengig av hvor stort omfang av tjenestekjøp som skjuler seg bak Menon Economics 
prosentutregninger for NHO, så er det et faktum at markedene for visse typer offentlig 
finansierte helse- og omsorgstjenester er voksende. Kommunenes innkjøp av private tjenester i 
helse og omsorg har økt fra 12 til 20 milliarder kroner de siste fem årene.23   
 
Blant tjenestene kommunene kjøper av kommersielle selskap er særlig ressurskrevende helse- 
og omsorgstjenester. Det statlige barnevernet er også en stor kunde av kommersielle tjenester. 
Markedet er skapt ved at staten har redusert egen kapasitet. I kombinasjon med statens 
tilbaketrekking fra egne ansvarsområder, har ulike reformer lagt stadig større oppgaver til 
kommunene, framfor fylker og stat. Nasjonal politikk har lagt til rette for økt kommunalt ansvar, 
samtidig som man har sørget for stram kommuneøkonomi. Kommunene har i tillegg store 
demografiske utfordringer. Gjennom lovgivning og politiske vedtak har det i tillegg blitt lagt til 
rette for at det offentlige kan kjøpe tjenester fra private selskap. Staten har dermed skapt et 
lukrativt skattefinansiert marked for oppkjøpsfond og store kommersielle konsern, mens ideelle 
aktører har sakket akterut på flere velferdsområder.  
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I Menon Economics rapport er premisset at de 
kommersielle bedriftene bidrar med tjenester som 
kommunene ønsker at de skal utføre. Dette er en 
antagelse som må problematiseres. I høring om private i 
barnevernet skrev for eksempel regjeringen: 
«Barnevernets kjøp av tjenester er kartlagt av ideas2evidence 
for departementet høsten 2018, samt av Fafo i 2019 og Vista 
Analyse i 2015. Kartleggingene viser at mellom 70 og 80 
pst. av barnevernstjenestene kjøper tjenester fra private 
tjenesteytere for å utføre lovpålagte oppgaver i løpet av et gitt 
år. Hele 59 pst. av de barnevernstjenestene som brukte 
private tjenesteytere i 2017 eller 2018 ønsker å redusere 
bruken, mens kun 1 pst. ønsker å øke den.»24 
 
Det er altså ikke gitt at kommunene velger kommersielle 
bedrifter til å utføre offentlige oppgaver, fordi de mener 
at dette gir best tjenester til befolkningen. 
 
I «NOU 2016:17 På lik linje», om tjenester for mennesker med utviklingshemming, står det 
blant annet: 
 
«Utvalgets gjennomgang viser at helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming i økende 
grad blir levert av private virksomheter. Det er lite systematisk informasjon om hvilke brukere som 
mottar tjenester fra private aktører. En gjennomgang av tjenestene til mennesker med 
utviklingshemming, autisme og/eller Asperger syndrom i Oslo og Akershus viser at 15,1 prosent av 
tjenestemottakerne mottar døgnbaserte omsorgstjenester fra private firmaer (av et utvalg på 1 499). 
Brukere med stor funksjonssvikt og utfordrende atferd er overrepresentert blant de som mottar tjenester 
fra private (73,8 prosent av brukerne).»25 
 
«Samlet sett er utvalget av den oppfatning at rettssikkerheten for personer med utviklingshemming når 
det gjelder helse- og omsorgstjenester er svært dårlig. Utvalgets gjennomgang av status viser at 
kommunene i noen tilfeller handler direkte i strid med loven slik den tolkes av statlige myndigheter, 
blant annet ved anskaffelse av samlet bo- og omsorgstilbud fra private tilbydere på korttidskontrakter.»26 
 
Dette er bare to eksempler på tjenesteområder der kommunene er gitt stort ansvar, men 
organiseringen og finansieringen av tjenestene ikke er gode nok. Det er ikke gitt at kommersielle 
velges her som beste alternativ, men stor fare for at kommersielle velges som en løsning når 
kommunene av ulike årsaker ikke kan/vil håndtere oppgaven. Ideelle organisasjoner oppgir også 
at de i flere tilfeller velger å avstå fra deltagelse i anbudskonkurranser fordi de mener at de ikke 
kan stå inne for at tilbudet blir forsvarlig innenfor de rammene som legges i kontraktene.27 Det 
er en politisk oppgave å sørge for gode tjenester til alle innbyggere. I dag kjøper kommunene 
tjenester fra kommersielle selskap innenfor tjenesteområder det er svært vanskelig å ramme inn 
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og spesifisere i kontrakter. Det er tjenesteområder som ikke harmonerer med Menon 
Economics-rapportens teoretiske tilnærming til måling i velferdstjenestene. 
 

Markedstilhengernes fortelling  

 
NHOs nye distriktsfrieri inngår i deres kampanje «Velferdsmiks». Denne kampanjen er NHO 
Service og Handel sin langsiktige strategi for å sikre markeder for sine kommersielle 
velferdsbedrifter i den offentlig finansierte velferden. Målet er altså enkelt og har vært 
uforandret i mange tiår, men fortellingen som brukes for å oppnå målet har utviklet seg. Det er 
stor avstand mellom retorikken knyttet til 1990-tallets markedsoptimisme og retorikken 
markedstilhengerne bruker i dag. 
 
De siste årene har vi som ofte havner i debatter med aktørene tilknyttet kampanjen 
«Velferdsmiks» registrert at et av målene er å omdanne folks oppfatning av velferdsstaten og 
velferdsstatens historie. «Norge har lang tradisjon for en miks av offentlige og private»28 har 
vært omkvedet. Denne fortellingen er nå utvidet med «distriktenes avhengighet». 
 
Det er en grunnleggende forskjell på ideelle og 
kommersielle velferdsaktører. Begge er private, men det 
er kun de kommersielle som driver med mål om å 
oppnå profitt for sine eiere. Det Norge har en lang 
tradisjon for er at det offentlige har samarbeidet med 
ideelle organisasjoner om drift av velferdstjenestene. 
Dette er organisasjoner uten mål om privat profitt. 
Aksjeselskap i skole, barnevern, rus- og eldreomsorg, 
ofte med utenlandsk eierskap, bygde aldri 
velferdsstaten. Velferdsstaten ble bygd ut av det 
offentlige, i langsiktige samarbeid med ideelle 
organisasjoner uten profittmotiv, som fagbevegelsen, 
sanitetsforeninger, husmorlag, og avholdsbevegelse.  
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I kampanjen «Velferdsmiks» har det ikke vært tatt hensyn til dette svært viktige 
skillet. Forkjemperne for kommersielle aktørers rolle i velferdstjenestene underspiller 
gjennomgående skillet mellom ideell drift uten fortjenestemotiv og kommersiell drift med 
fortjenestemotiv. Ved å bruke sekkebetegnelsen «private» utvaskes forskjellen på de private 
initiativene i velferdsstatens barndom, de senere langsiktige samarbeidene mellom det offentlige 
og de ideelle organisasjonene, og dagens situasjon med et stort innslag av aksjeselskap og hvor 
også eierskapet til internasjonale oppkjøpsfond er økende.29 
 
I distriktsfrieriet basert på Menon Economics-rapporten velger NHO en litt annen vri. Nå 
erkjenner de tydelig at det er en forskjell på kommersielle og ideelle. Fokuset er imidlertid 
fortsatt ikke på det som virkelig skiller ideelle fra kommersielle, nemlig formålet. NHO 
erkjenner at det er en forskjell på ideelle og kommersielle, for å fremheve det de mener er de 
kommersielles fortrinn. Inntrykket som skapes er at «de kommersielle stiller opp der de ideelle 
ikke vil eller kan». Dette sklir utmerket inn i den store velferdsmiksfortellingen om at «alle 
gode krefter» må trå til for å redde velferdsstaten, nå også i distriktene. Men i realiteten er det 
en endring som de ideelle aktørene bør merke seg. Fra å benytte offentlighetens godvilje ovenfor 
ideelle som skjold mot kritikk av kommersiell drift under rammen «de private» går NHO nå til 
snikangrep på de ideelle.  
 
For i forlengelsen av NHOs nye distriktsfortelling, er det trygge å satse på kommersiell drift. 
«Kommersielle selskap stiller opp hvor enn det måtte være, mens de ideelle verken har evne, 
fleksibilitet eller risikovilje», er budskapet. Den nye omdreiningen i velferdsmiksfortellingen 
skyver altså de ideelle ut i kulden, i alle fall i distriktene. NHO vil nok fortsatt i andre 
sammenhenger bruke de ideelle aktørene som brekkstang. 
 
Politisk påvirkningsarbeid er selvsagt tett sammenvevd med samfunnsutviklingen. Den 
optimistiske markedsideologien fra 1990-tallet har fått en kalddusj i møte med finanskrise, 
større ulikhet, økt oppslutning om ytre høyre i USA og Europa og de to siste årene under 
pandemien. I møte med en mer utrygg framtid har spørsmålet om hva som er viktig å bevare 
igjen blitt viktigere i den politiske samtalen. 
 
At distriktene i hvert fall tilsynelatende blir mer påaktet enn før kan også tolkes inn i denne 
sammenhengen. «Tjenester nær folk i hele landet» har blitt et like viktig politisk budskap, som 
krav om at myndighetene må legge til rette for at private investeringer i næringsliv tilfaller hele 
landet. Velferdsstaten har trådt tydeligere fram som en sikkerhet i manges liv.  
 
Det gir ikke så mye gehør lenger å snakke om at fellesskapsløsninger er umoderne, og må 
erstattes av noe fundamentalt annerledes og nytt ved hjelp av privatisering og 
konkurranseutsetting.  
 
Nå går den politiske samtalen mer i retning av hvordan vi kan rette opp svakhetene i 
fellesskapsløsningene og sikre at de gir trygghet også framover. Vi får endringer i demografien, 
flere eldre og det blir behov for en styrket helsetjeneste. 
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Dreiningen i markedstilhengernes retorikk har fulgt denne utviklingen. For å møte behovet for 
trygghet og en viss kontinuitet i tider som føles mer utrygge, har den markedsliberale høyresiden 
utviklet en ny historiefortelling. Kampen står nå om hvem det er som kan tilby kontinuitet og 
hvem det er som vil føre befolkningen inn i noe utrygt.  
 
Tradisjonelt har sosialdemokratiet stått som symbolet på kontinuiteten og oppbyggingen av 
velferdsstaten i folks bevissthet, mens markedsrettingen og kommersialiseringen har framstått 
som et nytt innslag basert på høyresidens ideologi. I dag ønsker markedstilhengerne å vinne 
fram med en fortelling der det er kommersialiseringen og markedsrettingen som bygger på 
tradisjon, mens de rødgrønne partienes mål om å bremse den er et brudd med tradisjonen. 
Markedsideologienes mål er å kaste om på de tradisjonelle rollene, og de vil selv ha rollen som 
representerer trygghet og kontinuitet. 

 
For å få denne fortellingen til å gå opp, er en sterk ideell 
sektor med mulighet for å utvide hvis de politiske 
rammevilkårene legger til rette for det, et forstyrrende 
element. De ideelle velferdsaktørene er de reelle 
tradisjonsbærerne i offentlig-privat samarbeid om drift 
av velferdstjenester. De kommersielle velferdsaktørene 
ønsker å ta over denne rollen, og for å lykkes blir det 
viktig å skape en fortelling der ideelle organisasjoner 
framstår som de ikke lenger er i stand til å ivareta et 
slikt samfunnsoppdrag. 
 
Derfor får vi innlegg i avisene som «Regjeringen vil snu 
velferdsstaten på hodet», fra den liberale tankesmien 
Civita. Civita forteller at «gjennom hele velferdsstatens 
historie har private aktører vært helt avgjørende for å 
levere velferd her i landet». Det er altså Ap/Sp-

regjeringens mål om å stanse kommersialiseringen av velferdstjenestene som er et brudd med 
velferdsstatens historie, ikke Civitas mål om fortsatt kommersialisering. Dette gir Civita utrykk 
for i vendinger som: «Offentlig finansiert velferd uten private tilbydere er nesten like vanskelig 
å se for seg som kommunisme uten diktatur.»  
 
Også Civita tar i bruk rapporten fra Menon Economics og skriver:  
 
«Videre viser en nylig utgitt rapport fra Menon Economics at det ikke vil være et tilstrekkelig godt tilbud 
i distriktene, dersom ideelle organisasjoner skal ta over der kommersielle velferdsleverandører opererer i 
dag. Rapporten viser at en utfasing av kommersielle aktører til fordel for ideelle aktører trolig vil føre 
til redusert kostnadseffektivitet i offentlig sektor og lengre helsekøer innen enkelte tjenesteområder på 
kort sikt. Forfatterne av rapporten forventer at de negative effektene vil være størst i distriktskommuner, 



 22 

fordi kommersielle virksomheter i større grad enn de ideelle i dag er til stede i hele landet, mens de ideelle 
aktørenes virksomhet i større grad er konsentrert i og rundt storbykommunene.»30 
 
Menon Economics` rapport inngår altså nå i den større fortellingen om en historisk 
velferdsmiks, en fortelling som er skapt av den markedsliberale høyresiden. 
 
Da Velferdstjenesteutredningen kom i desember 2020 bekreftet den at kommersielle innslag i 
velferden er et relativt nytt fenomen. Den strukturelle fasen, som la til rette for framtidig 
kommersialisering, startet på 1980-tallet. Først ved årtusenskiftet startet den gradvise 
oppbyggingen der aksjeselskap fikk drive offentlig finansierte velferdstjenester av et større 
omfang i Norge. Innføring av helseforetaksmodellen i 2002, barnehageforliket i 2003 og 
barnevernsreformen i 2004 er typiske merkesteiner. Velferdstjenesteutvalget skrev at det 
innenfor gruppen av kommersielle leverandører de siste 4–5 årene har skjedd en forskyvning 
fra mindre norske foretak til større norskeide konsern og noen helt eller delvis utenlandsk eide 
konsern. Det gjelder i spesielt stor grad barnevern og i helse- og omsorgssektoren. Av 17 
utenlandske aktører var fem Private Equity-fond, flere hvilket er registrert i lavskatteland.31  
 
Noe annet enn at Velferdstjenesteutvalget bekreftet at kommersialiseringen er et relativt nytt 
fenomen ville vært oppsiktsvekkende. Det finnes nemlig ikke bredt anerkjent empiri eller 
forskning som viser noe annet. Det forhindrer likevel ikke at tilhengerne av kampanjen 
«Velferdsmiks», fortsetter sin fortelling om at kommersielle har vært i velferden helt fra 
starten.32 
 
Den siste omdreiningen på fortellingen er altså at distriktene er enda mer avhengig av 
kommersiell velferd, enn sentrale områder i landet. Dette strider på samme måte mot annen 
forskning og beregninger. For det første er det ikke grunnlag for å si at landet som sådan er 
«avhengig av kommersielle velferdsleverandører», dernest er det ikke grunnlag for å si at 
distriktene er «særlig avhengige». Dette «nye» bildet av distriktene er like fortegnet som 
historiefortellingen. Det er derfor viktig å avdekke hvordan Menon Economics har gått fram 
for å hjelpe NHO med stoff som kan underbygge konklusjoner om at distriktene er særlig tjent 
med fortsatt kommersialisering av den offentlig finansierte velferden. 
 
 

Veien videre for demokratisk velferd 
Alle gode krefter på rødgrønn side, fagbevegelsen, partiene bak Hurdalsplattformen, SV og Rødt 
har en stor jobb å gjøre. Vi kan ikke sitte å se på at historien om velferdsstaten går tapt, og 
dermed velferdsstaten med den. Derfor må markedstilhengernes fortelling om en historisk 
«velferdsmiks» imøtegås. En slik fortelling kan kun vinne fram dersom den historiske 
kunnskapen i befolkningen går tapt. Fortellingen om den historiske velferdsmiksen og 
distriktenes plass i denne, er ikke basert på empiri, men en fordreining av virkeligheten som 
minner aller mest om historieforfalskning. 
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Det er befolkningen som eier og finansierer velferdstjenestene. Det er de folkevalgte på 
befolkningens vegne som skal forvalte dem. Status i dag er at de ideelle er i ferd med å skvises 
ut på stadig flere tjenesteområder og at det utenlandske eierskapet og innslaget av rene 
finansielle oppkjøpsfond er økende. Det er en stille revolusjon som har vokst frem de siste 20 
årene og har potensialet i seg til å rive ned det som gradvis ble bygget opp de foregående 200.  
 
Når NHO hevder at kommuner er «avhengige av kommersielle», er det befolkningen de snakker 
om. Kommersiell drift av tjenester til sårbare brukere presser seg ofte fram der enten 
engasjementet for velferdstjenestene, og bevisstheten om deres egenart er lav, eller der 
økonomien og organisasjonene er så presset at kommersialisering fremstår som eneste valg. Det 
er selvsagt ikke godt nytt for befolkningen og de som skal motta tjenestene. Når økonomien går 
foran hensynet til barna i barnevernet, er det felleskapet, samfunnet, som har sviktet. At 
kommersielle kommer og plukker opp havariet er ikke en seier for andre enn de kommersielle 
velferdsbedriftene i NHO. 
 
Så lenge det rødgrønne flertallet går skritt mot 
avkommersialisering, og særlig fram mot 
kommunevalget 2023, vil de som arbeider for 
kommersiell velferd på felleskapets regning fortsette å 
si at Norge er tjent med en «Velferdsmiks». NHO vil, 
om distriktene fortsatt står høyt på den politiske 
agendaen, trekke fram sin rapport fra Menon 
Economics, om hvor «hardt» de vil rammes av politikk 
som tar tjenester tilbake fra markedet.   
 
Den nye regjeringen må vise at markedspolitikken har 
gått ut på dato og handle. Hurdalsplattformen har 
mange gode ansatser som må settes ut i livet. En av 
regjeringens hovedmålsettinger oppgis å være: 
 
«Vi vil ha en offentlig helse- og omsorgstjeneste i verdensklasse. Fellesskapets helse- og omsorgstjeneste 
skal være tilgjengelig for alle, uavhengig av adresse og størrelse på lommeboken. Vi skal ha fagfolk i 
front, prioritere forebygging og lytte til pasientene. Etter åtte år med kutt og knappe budsjetter er en 
sterk kommune- og sykehusøkonomi kritisk for å øke grunnbemanningen og bedre tilbudet til eldre og 
syke. I kjølvannet av koronapandemien trengs et krafttak for å ruste opp det psykiske helsevernet.» 
 
Dette er det ikke mulig å oppnå uten aktiv politikk for å fase kommersielle aktører og 
markedsmodeller ut av velferden. Regjeringen har startet arbeidet med en tillitsreform i offentlig 
sektor. Ny lovgivning for privatskoler er på høring, og det er også varslet lovendringer for 
private barnehager. På barnevernsområdet er regjeringen i gang med arbeidet for å fase ut 
kommersielle aktører, først på institusjonsområdet, og innenfor helse- og omsorgssektoren vil 
regjeringen avvikle forrige regjerings lov om fritt brukervalg i helse- og omsorgstjenestene, samt 
fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten. Dette er til sammen en nødvendig og god start, 
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men arbeidet må intensiveres. Flere tjenesteområder som ikke er så store i volum, men svært 
viktige for sårbare grupper, må få større oppmerksomhet. Her foregår det i dag mange kjøp og 
inngås mange enkeltkontrakter, som samfunnet har lite innsyn i og kunnskap om.  
 
Kampen for den demokratiske velferdsmodellen står overfor avgjørende slag i denne 
stortingsperioden. Med rødgrønt flertall på Stortinget og rødgrønt styre i mange kommuner, 
kan viktige forsvarsstolper settes ned. Skal disse slagene vinnes er det avgjørende å avkle de 
kommersielle aktørenes nye retorikk. Vi håper dette lille notatet kan være et bidrag til alle som 
vil ta opp kampen både på nasjonalt nivå og i alle landets kommuner.  
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