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Offentlig vs. privat 
 
 

”MARKEDET SKAL IKKE DOMINERE” 
“Markedet er effektivt og skal ha en fremtredende plass i den norske økonomien. Men Ap vil ikke at markedet 
skal dominere innenfor helt sentrale samfunnsområder som skole, helse og eldreomsorg.” Raymond Johansen, 
Aftenposten 29.04.20131

 

 
Sitatet fra Raymond Johansen over, fra et innlegg om ”privatisering” i Aftenposten, er illustrerende for 
ordskiftet om det offentliges rolle i organiseringen av velferdsoppgaver i Norge. I det samme innlegget 
beskylder Johansen høyresiden for å drive med ”tåkeprat” når det gjelder organisering av velferdstjenester. 
Han har et poeng. Det er mye snakk om å ”slippe alle gode krefter til” og ”nye ideer og bedre løsninger”. Hva 
disse ideene og løsningene innebærer helt konkret, er ikke alltid like lett å forstå. 

 
Men det er ikke bare høyresiden som tåkelegger. Hele ”privatiseringsdebatten” er preget av en retorikk som 
tilslører mer enn den klargjør forskjeller og reell uenighet. For hva betyr det egentlig at Ap ikke vil ”at markedet 
skal dominere innenfor helt sentrale samfunnsområder”? Eller hva menes egentlig med utsagn som at ”elever 
er elever, og pasienter er pasienter – ikke kunder”? 

 
Hvorfor kan man ikke være både pasient og kunde? Tannlegetjenester er for eksempel stort sett både privat 
drevet og privat finansiert i Norge, med andre ord dominerer markedet. Når man går til tannlegen er man 
altså kunde. Men man er også pasient. Og de fleste har nok erfart at det går helt fint. Og hvorfor er det 
uakseptabelt med ”bestemor på anbud” når ”unga våre”, dvs. barnehagebarn, for lengst er satt ut på anbud i 

stor skala? 

 
Hensikten med dette notatet er ikke å ta stilling til hva som er best av privat og offentlig drift. Det er et stort 
og komplekst spørsmål, og svarene vil trolig variere avhengig av hvilke samfunnsområder det er snakk om, og 
selvfølgelig også med kriteriene for hva som er bra. Poenget her er for det første å rydde litt opp i begrepene, 
og vise at ”privatisering” betegner ulike ting. For det andre vil vi peke på noen eksempler som viser at det er 
store forskjeller mellom land på disse områdene. Forskjellige land har valgt forskjellige løsninger. Likevel er 
landene velfungerende og har godt utbygde velferdsordninger. Hvorvidt det er det offentlige eller private som 
driver tjenestene, har ikke avgjørende betydning for kvaliteten eller hvor godt landet er å leve i. 

 
Hva er privatisering? 
Først kan det være hensiktsmessig å klargjøre hva som menes med privatisering. Privatisering kan nemlig 
bety så mangt, og mye av uenigheten mellom høyre- og venstresiden skyldes rett og slett at man snakker om 
forskjellige ting. Vi kan tenke oss fire mulige hovedmodeller for tjenesteproduksjon og finansiering. 

 
1. Offentlig finansiert – offentlig tjenesteproduksjon 
2. Offentlig finansiert – privat tjenesteproduksjon 
3. Privat finansiert – offentlig tjenesteproduksjon 
4. Privat finansiert – privat tjenesteproduksjon 
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”Privatisering” kan vise til de tre sistnevnte modellene, som alle har et innslag av privat finansiering og/ 
eller produksjon. Venstresiden i Norge advarer gjerne mot ”privatisering”, uten at de spesifiserer nærmere 
hva som egentlig menes med det. Men i Norge er det bred enighet om at velferdstjenester og andre viktige 
tjenestetilbud i hovedsak skal finansieres av det offentlige. Den uenigheten som fins mellom for eksempel 
Høyre og Arbeiderpartiet, dreier seg om hvem som skal produsere tjenestene. Det er altså et valg mellom 
modell 1 og 2, eller, rettere sagt, om vi skal ha litt mer av modell 2 enn vi har i dag. 

 
Alle vestlige land har innslag av alle disse kombinasjonene i sin velferdsproduksjon, men i ulik grad. Hvem 
som skal stå for produksjon av tjenestene er for de fleste egentlig ikke så mye et ideologisk spørsmål, det er 
først og fremst et spørsmål om hva som er mest effektivt – hva gir best løsninger og mest igjen for pengene. 

 
Også i Norge er det innslag av alle disse fire måtene å organisere tjenesteproduksjonen på. Helsevesenet er 
for eksempel i hovedsak både offentlig finansiert og offentlig drevet. Men det offentlige kjøper tjenester av 
private aktører, og vi har innslag av privat betaling for helsetjenester som det offentlige produserer ved at 
det er egenandeler på mange typer behandling. Vi har også innslag av rent private løsninger, der folk kjøper 
helsetjenester av private aktører og betaler av egen lomme eller med private forsikringsordninger. 

 
Spørsmålet om hvem som bør produsere tjenestene i et (i hovedsak) offentlig finansiert system er ikke så 
enkelt å svare på. Det kommer an på hvilken type tjeneste det er snakk om, og det kommer an på hvordan det 
organiseres. Men det er interessant å konstatere at det blant høyt utviklede, rike land med høy levestandard 
er store variasjoner i organiseringen av produksjon av velferdstjenester. Og det er vanskelig å se at det er 
grunnlag for å hevde at det ene generelt er mye dårligere eller bedre enn det andre. Det er også betydelige 
variasjoner i andelen privat vs offentlig finansiering av velferdstjenester. Og det går stort sett bra i land med 
større innslag av privat finansiering enn i Norge også, selv om det er forskjeller. 

 
Poenget er at det stort sett går bra både med privat og offentlig drift/finansiering. Påstander fra venstresiden 
om at valg av ulike modeller for finansiering og produksjon av velferdstjenester innebærer valg mellom 
fundamentalt ulike retninger for samfunnet, og at man nærmest må ha et helt annet menneskesyn for å 
kunne mene noe annet enn norske sosialdemokrater her, faller på sin egen urimelighet. Samtidig er det 
selvsagt ikke slik som borgerlige politikere av og til kan se ut til å mene; at bare vi får markedsmekanismer og 
private inn på området, vil alt automatisk bli bedre. 

 
I neste avsnitt følger noen sammenligninger mellom Norge og land det kan være naturlig å sammenligne med. 

 
Stor variasjon mellom ulike land 

 
Skole 
I de aller fleste OECD-land er skoler i hovedsak et offentlig ansvar. Både ved at det offentlige tar det aller 
meste av regningen, og ved at det store flertallet av elever går i en offentlig drevet skole. Men det er likevel 
betydelige variasjoner mellom OECD-landene.   Norge er blant landene der det offentlige finansierer nesten 
hundre prosent av all skoledrift. Dette er imidlertid ikke så unikt, den offentlige andelen av finansieringen av 
skole er høy i nesten alle landene. Snittet i OECD er 80-90 % offentlig finansiering. Men Norge, sammen med 
noen få andre land, skiller seg ut ved at svært få elever går i private skoler. Kun ca. 1 % av norske 15-åringer 
går i en privat skole. Med private skoler menes her privatdrevne skoler både med og uten statsstøtte. 

 
Poenget her er ikke å ta stilling til hva som er best. Men som det fremgår av tabellen under: Det er mange 
høyt utviklede land med høy levestandard, der vi vet at skolesystemet er minst like bra som i Norge, som har 
til dels betydelig større innslag av private aktører enn Norge. 
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Helse: Norge vs Nederland 
Nederland er et eksempel på et land med betydelig større privat innslag i helsevesenet enn Norge, både i 
finansiering og drift. Systemet er basert på private forsikringsordninger, men det offentlige sørger for utjevning 
av innbyggernes kostnader. Igjen, poenget her er ikke å diskutere hvilket system som er best. Men det er klart 
at det ikke er grunnlag for å si at Nederland har et mye dårligere helsevesen enn Norge. Begge er bra (og dyre).  
 
Health Consumer Powerhouse rangerer europeiske stater innenfor fem hovedkategorier og totalt 41 
underkategorier. Indeksen er ment å måle kvaliteten ved systemet sett fra pasientens side, men tar ikke 
hensyn til samlede kostnader. Nederland toppet listen i 2012 med 872 poeng. Norge endte på 9. plass med 
756 poeng, og trekkes spesielt for ventetid. 

 

 

 
 

 

For en nærmere gjennomgang av det nederlandske helsevesenet, og forklaring av indeksen over, vises det 
til notatet ”Helsefinansiering i 
Nederland” (Civita).3

 

 
 
 

Barnehager 
De skandinaviske landene skiller seg ut ved at de bruker betydelig mer på barnehager over offentlige budsjetter 
enn andre OECD-land. ”Starting strong”-rapportene fra OECD viser dette.4

 

 
Gitt den massive satsingen på barnehager under den sittende regjeringen i Norge, må det antas at barnehager 
anses som et ”sentralt samfunnsområde”. Likevel er ca. halvparten av landets barnehager private. Litt under 
halvparten (ca 47 prosent) av norske barn går i en privat barnehage.5 Mange av de private barnehagene drives 
på forretningsmessig basis, dvs. at eierne tjener penger på å drive barnehager. 

 
I Danmark, som bruker omtrent like mye på barnehager som Norge (i prosent av BNP), er rundt 75 prosent av 
barnehagene offentlige. Altså har Danmark en betydelig høyere andel offentlige barnehager enn Norge. De  
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fleste av de private barnehagene er ikke-kommersielle. 

 
I Nederland er alle barnehager private. Finansieringen er, som i Norge, et spleiselag mellom foreldrene og det 
offentlige. 
 
Tog 
Aftenposten presenterte nylig en sammenligning av hvordan drift av jernbane er organisert i ulike europeiske land.6 De fleste av 
landene i sammenligningen har innført et skille mellom forvaltning av infrastruktur og 
togselskaper, slik vi også har i Norge med Jernbaneverket og NSB. Infrastrukturforvaltningen blir i de fleste 
landene håndtert av statlige forvaltningsorganer eller statlige selskaper, slik Jernbaneverket har ansvaret i 
Norge. Men mange land har gått mye lenger enn Norge i å innføre konkurranse mellom flere aktører, både 
statlige og private, når det gjelder togdrift.  Storbritannia har gått lengst i å innføre konkurranse, og i dag er 
det 23 persontogselskaper som kjører i Storbritannia. 

 
Sverige overførte i 1989-90 ansvaret for å kjøpe togtjenester fra staten til regionale myndigheter. Som følge 
av dette har SJs (Sveriges NSB) monopol gradvis blitt opphevet, og det har blitt stadig mer konkurranse om 
togdrift.7 I 2010 vedtok Riksdagen full konkurranse om togdrift fra årsskiftet 2013/14. Hele 46 selskaper 
ønsker nå å involvere seg i togdriften i Sverige. Sosialdemokratene har lovet å avvikle konkurransen når de 
eventuelt får regjeringsmakt igjen. 

 
Gjøvikbanen er det eneste eksemplet på konkurranseutsetting i Norge, men anbudet er vunnet av NSB. 
Dersom NSBs monopol i Norge oppheves, vil det være fordi vi blir påtvunget dette gjennom EØS-avtalen. 

 
Erfaringene fra land som har innført konkurranse om togdrift varierer. Erfaringene er verken udelt positive 
eller udelt negative. Det er imidlertid lite som tyder på at kvaliteten på togtilbudet totalt sett er dårligere for 
eksempel i Sverige enn i Norge. Og det er antagelig få som vil hevde at tilbudet i Norge er glimrende. 

 
Tannhelse 
Norske tannleger opererer som nevnt i et system som ”domineres av markedet”. Flertallet av norske tannleger 
jobber helt eller delvis i private virksomheter. Kun ca 30 prosent jobber full tid i offentlig sektor.8

 

 
Enkelte utvalgte grupper, som barn, psykisk utviklingshemmede og langtidssyke i institusjoner, har et offentlig 
finansiert tannhelsetilbud i Norge. Men den store hovedregelen er at nordmenn betaler alt av tannlegeutgifter 
av egen lomme, til tannleger som driver privat tannlegepraksis. 

 
I Sverige er også tannlegepasienter kunder i et privat marked for tannlegetjenester. Men i Sverige, som den 
norske venstresiden prøver å fremstille som et stadig mer brutalt ”høyresamfunn”, er det, til forskjell fra 
Norge, etablert omfattende offentlige støtteordninger for tannhelse. Det gis hvert år en kupong med verdi 
på ca 250 norske kroner for alle mellom 30 og 74 år, og en kupong med verdi ca 500 kroner for alle mellom 
20 og 29 år og over 75 år. Kupongen kan brukes som delbetaling hos en hvilken som helst tannlege. Av 
tannlegeutgifter som overskrider ca 2500 kroner, dekkes en større andel av det offentlige.9

 

 
Brann- og redningstjeneste 
Nødetater som brann– og redningstjeneste oppfattes av mange som en del av kjerneoppgavene til offentlige 
myndigheter. Selv i samfunn med lite utbygde velferdsstater, er det nærmest en selvfølge at staten ivaretar 
borgernes sikkerhet og sørger for en adekvat beredskap mot kriminalitet, brann og ulykker. Men det er ingen 
selvfølge at slike tjenester må driftes av det offentlige, selv om det offentlige betaler. Privat drift av brann- og 
redningstjeneste vurderes nå i Storbritannia. Fagforeningene mener det er ”grotesk” å la private utføre slike 
tjenester. Vi kjenner igjen retorikken fra debatten om privatisering i Norge. 

 
http://www.mirror.co.uk/news/uk-news/privatised-fire-and-rescue-services-secret-1593277 

http://www.mirror.co.uk/news/uk-news/privatised-fire-and-rescue-services-secret-1593277
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OPPSUMMERING 
Er det noen i Arbeiderpartiet som mener at Norge er et dårligere samfunn enn Danmark, fordi vi har langt 
flere private barnehager? Det skulle man tro, siden det stadig fremheves som en katastrofe for Sverige at de 
har flere private skoler enn Norge. 

 
Det er selvfølgelig en del ideologi i disse spørsmålene. Men ofte er det nok andre forhold som er med på å 
avgjøre hvor mye offentlig og hvor mye privat virksomhet det er innenfor ulike ”sentrale samfunnsområder”. 
Ofte er det kanskje litt tilfeldig at løsningene har blitt som de har blitt i de enkelte land, og forskjeller her er i 
hvert fall ikke alltid en følge av ulike ideologier og samfunnssyn. 

 
Det kan være gode grunner til å være litt tilbakeholden med bombastisk å slå fast at ”sentrale samfunnsområder” 
alltid ivaretas best av det offentlige. Og det kan være fornuftig å dempe den mest aggressive retorikken rundt 
”privatisering”, og i stedet diskutere hva som fungerer best med litt senkede skuldre. 

 
 
 
 

FORFATTER: Notatet er skrevet av jurist og rådgiver i Civita, Torstein Ulserød. torstein@civita.no 
 
 
 

 

SLUTTNOTER: 
1 http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Hvorfor-vil-ikke-Hoyre-og-Frp-svare-7188188.html#.UaIEZHB-5SU 
2 http://www.oecd.org/edu/school/programmeforinternationalstudentassessmentpisa/publicandprivateschoolshowm 

anagementandfundingrelatetotheirsocio-economicprofile.htm 
3 http://www.civita.no/publikasjon/nr-7-2013-helsefinansiering-i-nederland 
4 http://www.oecd.org/edu/school/startingstrongiiearlychildhoodeducationandcare.htm 
5 Private Barnehagers Landsforbund 
6 http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Slik-ser-tog-Europa-ut-7226456.html#.UbhOfnB-5SU 
7http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Persontrafikken-pa-svenske-tog-har-okt-med-80-prosent-7226440.html#. 

UbhdnXB-5SU 
8 Council of European dentists, Manual of dental practice (2009), http://www.eudental.eu/index.php?ID=35918& 
9 Council of European dentists, Manual of dental practice (2009), http://www.eudental.eu/index.php?ID=35918& (NB: 

Disse tallene er fra 2008) 
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