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Oppsummering
Den norske debatten om konkurranseutsetting av offentlige tjenester har steile fronter, der de fleste 
som deltar tar et tydelig standpunkt “for” eller “imot” private, og spesielt kommersielle, aktører. 
I denne debatten går nyansene ofte tapt. Det eksisterer en rekke modeller i spennet mellom det 
frie markedet og det statlige velferdsmonopolet, og innenfor rammen av den norske velferdsstaten 
finner vi mange eksempler på vellykket og lite omstridt konkurranseutsetting.

Private aktører kan bidra til valgfrihet, mangfold, nyskaping og mer effektiv ressursutnyttelse. Fritt 
brukervalg kan gi hver enkelt borger langt mer innflytelse over sitt velferdstilbud. Ikke minst kan 
muligheten til å velge bort et tilbud som ikke fungerer ha stor verdi. Men for at konkurranse skal 
kunne fungere er det flere forutsetninger som må være oppfylt. Det er for eksempel avgjørende at 
en leverandør som reduserer kvaliteten, også risikerer å miste inntekter. 

Det finnes en rekke innvendinger mot kommersielle aktører i offentlige tjenester, som asymmetrisk 
informasjon mellom tjenesteleverandøren og enkeltmennesket, risiko for segregering basert på 
sosio-økonomisk status, eller at skattepenger går til profitt i stedet for til velferd. Men selv om 
innvendingene helt klart kan ha relevans, er de ofte basert på en urealistisk forestilling om at 
offentlige tjenester er fri for feil og mangler. 

Perfekt konkurranse finnes ikke, men det gjør heller ikke perfekte offentlige tjenester. Til syvende og 
sist er det derfor et politisk spørsmål om man mener fordelene ved konkurranse og valgfrihet for den 
enkelte veier tyngre enn ulempene.

Velferdsinnovatørene
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Introduksjon
I Norge har vi for lengst omfavnet markedsøkonomien. Det er bred enighet om at fri selskapsdannelse, 
fri prissetting, profittmuligheter og forbrukerens frie valg er det beste utgangspunktet for høy velferd 
i samfunnet. Troen på markedet har dessuten ført til at en rekke tidligere statlige monopolbedrifter 
er blitt hel- eller delprivatisert og utsatt for konkurranse. 

Samtidig, i takt med velferdsstatens fremvekst, har det skattefinansierte, offentlige tjenestetilbudet 
vokst i omfang. Staten har altså helt eller delvis trukket seg ut på noen områder, men involvert seg 
mer på andre. 

Men det er ikke lenger slik at stat eller kommune selv produserer alle tjenester de har ansvar for og 
finansierer. En del produseres i dag av private aktører. Denne miksen av offentlig og privat er stadig 
gjenstand for diskusjon. Når er det greit å slippe til de private?

Motstandere av konkurranseutsetting hevder at introduksjon av markedslogikk og profitt i velferds-
sektoren gir mindre velferd. Men det kan i mange tilfeller være motsatt: Å holde private og 
kommersielle aktører utenfor, kan gi dyrere og dårligere tjenester. Alternativet til privat profitt kan 
like godt være offentlig sløsing, eller at samfunnet på ulike måter går glipp av de gevinstene som 
private aktører og konkurranse kan generere. Vi kan gå glipp av viktig velferdsinnovasjon.

Dette notatet drøfter hvordan private aktører kan bidra til å gi oss mer og bedre velferd, gjennom 
større valgfrihet, mer effektiv ressursutnyttelse, og større rom for nyskaping og innovasjon. 
Konkurranse kan gi insentiver til å levere tjenester av best mulig kvalitet for de pengene vi har til 
rådighet. Dette er spesielt viktig i en tid hvor ressursene vil bli stadig knappere relativt til behovene. 
Samtidig vet vi at det finnes situasjoner hvor konkurranse og private aktører ikke bidrar til et bedre 
velferdstilbud. Derfor vil dette notatet også se på hvilke forutsetninger som må være oppfylt for 
at økt innslag av private krefter skal virke positivt, og hvilke relevante innvendinger som må møtes 
gjennom måten man åpner for konkurranse på.

Mellom stat og marked
”Privatisering” brukes ofte som et samlebegrep om alle situasjoner hvor private aktører på ulikt 
vis blir involvert i produksjonen av tjenester som tidligere har vært produsert av det offentlige. 
Dette er en kilde til forvirring. Debatten blir bedre om man tar høyde for at det finnes en rekke 
mellomposisjoner mellom full statlig kontroll og det frie markedet, hvor myndighetene kan beholde 
ulik grad av kontroll over tjenestene, avhengig av hvilke problemer man forsøker å løse.1

I debatten rundt privat eller offentlig tjenesteproduksjon er det fort gjort å havne i én av to leire: 
For eller imot konkurranseutsetting. Men det som diskuteres sjeldnere, er de mange ulike typene 
konkurranseutsetting som finnes, og hvilke som egner seg når. Dette notatet har ikke ambisjoner om 
å gi noe komplett svar på dette. Derimot vil det beskrive noen av de mange modellene som allerede 
finnes, samt noen av de viktigste forutsetningene som må være på plass dersom man ønsker å 
benytte de vanligste formene for konkurranseutsetting.
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Kunde, borger, bruker?
Innledningsvis kan det være på sin plass med en liten kommentar om hva man skal kalle de som 
mottar ulike velferdsytelser og -tjenester. Mange tilhengere av økt bruk av markedsmekanismer 
i offentlig sektor kaller dem konsekvent for ”kunder”. Det kan også være sjargongen internt i en 
del offentlige virksomheter som forsøker å bli mer orientert mot de som faktisk mottar tjenestene. 
Andre reagerer derimot på denne omtalen, da de mener at det er galt å bruke begrepet ”kunde”, 
som er hentet fra den kommersielle sfæren, om de som mottar velferdsordninger som er en del av 
den demokratiske sfæren. Ordet ”bruker” blir heller ikke alltid godt mottatt. For mange signaliserer 
det en passiv tjenestemottaker uten autonomi. 

Dette notatet er ikke ment som noe innlegg i denne debatten. Her forsøker jeg å reservere ordet 
”kunde” til reelle markedssituasjoner, hvor kunden altså er den som velger og betaler for tjenesten. 
Ofte vil jeg rett og slett omtale de som mottar tjenester som ”borgere” eller ”innbyggere”, men de 
vil også kalles ”brukere”, uten at jeg av den grunn mener at de verken kan eller bør være passive 
forbrukere som lever på fellesskapets nåde.

Mange modeller for tjenesteproduksjon 
En måte å skille de ulike formene for velferdsproduksjon på, er å se på hvorvidt tjenestene er offentlig 
eller privat finansiert, og hvorvidt de har offentlig eller privat utfører, som vist i Figur 1. Dette gir fire 
hovedmodeller for tjenesteproduksjon:2

1. Offentlig finansiert – offentlig tjenesteproduksjon (f. eks. forsvar, sykehus)
2. Offentlig finansiert – privat tjenesteproduksjon (f. eks. fastleger, private barnehager)
3. Privat finansiert – offentlig tjenesteproduksjon (f. eks. kommunal avfallshåndtering)
4. Privat finansiert – privat tjenesteproduksjon (f. eks. tannhelse for voksne)

Figur 1: Modeller for tjenesteproduksjon
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I Norge er det bred politisk enighet om at et vidt spekter av tjenester innenfor helse, omsorg og 
utdanning i hovedsak skal finansieres av det offentlige (eventuelt med en begrenset egenandel).3 
Altså er svært mange offentlige tjenester plassert i øverste halvdel av figuren. Det som først og fremst 
skiller de politiske partiene, er spørsmålet om hvem som skal utføre tjenestene, altså hvor tjenestene 
skal ligge langs den horisontale aksen i figuren. Dette notatet tar utgangspunkt i tjenestene som det 
er stor enighet om at skal være offentlig finansiert, og handler først og fremst om forskjellen mellom 
hvorvidt de utføres i offentlig egenregi eller om de utsettes for konkurranseutsetting, altså spennet 
mellom felt 1 og felt 2 i figuren. Debatten omkring finansiering av velferdstjenester, for eksempel 
størrelse og innretning på egenandeler, er ikke tema i dette notatet.4

Det er imidlertid flere parametere enn finansiering og utførsel som kan være interessante å se på, 
når man vil klassifisere ulike modeller mellom stat og marked. Med utgangspunkt i en tabell hentet 
fra Loevingsson et. al. (2005), men med norsk velferd i tankene, kan man sette opp en mer finmasket 
oversikt, se Tabell 1.56 I tillegg til å spesifisere hvem som finansierer og drifter tjenestene, brukes tre 
andre dimensjoner for å beskrive forskjellene: Hvem som bestemmer innholdet i tjenesten, hvem 
som velger tjenesteleverandør, samt hvem som eier infrastrukturen. Myndighetene kan ha kontroll 
over alle disse parameterne, og da har vi det vi kaller (skattefinansiert) drift i offentlig egenregi.7 Har 
de kontroll over noen av parameterne, har vi et såkalt ”kvasi-marked”. Generelt blir myndighetenes 
kontroll lavere jo lenger nedover i tabellen vi går (men det kommer selvsagt an på detaljene for 
den bestemte tjenesten). Har myndighetene ikke kontroll over noen av parameterne, er vi i en fri 
markedssituasjon.

Heller ikke en slik tabell gir noen komplett oversikt over de mange ulike måtene å eksponere en 
offentlig tjeneste for konkurranse på. For eksempel er ikke ”brukerbetaling” fra Figur 1, altså tjenester 
i offentlig egenregi som ikke er skattefinansiert, tatt med i oversikten i Tabell 1. Heller ikke offentlig-
privat samarbeid (OPS) eller benchmarking (målestokk-konkurranse) er med.8 Oversikten peker 
allikevel på noen viktige veivalg myndighetene har tatt når de i utgangspunktet grep inn i markedet, 
og tilsvarende veivalg som de kan ta dersom de skal eksponere et område for konkurranse. 

Senere i dette notatet vil jeg spesielt se nærmere på begrunnelsene for konkurranseutsetting i form 
av anbud (modell 2/3) og fritt brukervalg (modell 4), og trekke frem både forutsetninger for at disse 
modellene skal lykkes, og de vanligste innvendingene. 9
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Tabell 1: Ulike modeller mellom stat og marked

Den norske debatten
Debatten om konkurranseutsetting går jevnlig høyt i norsk offentlighet. Men som vi skal se er 
innkjøpene i offentlig sektor som andel av totale utgifter, synkende. I dette kapittelet skal jeg se 
nærmere både på utbredelsen av konkurranseeksponering i norsk offentlig sektor, og vise noen 
eksempler på de mange ulike formene for konkurranse som finnes. Deretter gir jeg en skisse av 
hva de politiske partiene typisk er uenige om. Jeg beskriver også noen eksempler på organisering 
i våre naboland, for å vise at private aktører kan gis ulike roller innenfor rammen av den nordiske 
velferdsstaten.

Utbredelse av markedsmekanismer i det offentlige Norge
Hvor vanlig er det egentlig at oppgaver som stats- eller kommuneforvaltningen i Norge har ansvar 
for, er konkurranseeksponert? Og blir det mer eller mindre konkurranseutsetting? Norsk institutt 
for by- og regionsforskning (NIBR) sin rapport ”Kommunal organisering 2012” viser hvor stor 
andel av kommunene som ivaretar ulike oppgaver gjennom forskjellige former for organisering, 
herunder innkjøp fra private og fra frivillige/ideelle.11 I Tabell 2 vises et lite utdrag for noen sentrale 
tjenesteområder og noen typer organisering. Utvalget inkluderer de tre områdene hvor flest 
kommuner oppgir at de kjøper tjenester fra private (de tre øverste i tabellen), i tillegg til noen andre, 
utvalgte eksempler. 



7

C i v i t a - n o t a t  n r .  2 0  2 0 1 6

Tabell 2: Kommunenes ivaretakelse av utvalgte oppgaver i 2012, prosent (kilde: NIBR)12

Det er altså kun veivedlikehold/snørydding (av de oppgavene NIBR har undersøkt) som overveiende 
utføres gjennom kjøp av private. For andre oppgaver svarer det store flertallet av kommunene at 
de utføres i egen driftsorganisasjon (og for noen tjenester, som ikke er vist her, er interkommunale 
samarbeid eller interkommunale selskaper vanligste organisasjonsform). Prosenttallene her er ikke 
er vektet for kommunenes størrelse.

I NIBR-undersøkelsen er det i tillegg undersøkt hvorvidt norske kommuner benytter seg av markeds-
mekanismer for en eller flere oppgaver, uansett tjenesteområde. Undersøkelsen redegjør for fem 
ulike former for markedsmekanismer: Konkurranseutsetting, innsats- eller stykkprisfinansiering 
(pengene følger brukeren), offentlig-privat samarbeid (OPS), benchmarking og friere brukervalg. 
Forfatterne skriver:

Utviklingen generelt viser en økning fra år til år i kommunenes bruk av markedsmekanismer i tjeneste-
produksjon. Resultatene fra 2012 viser en kraftig økning i forekomst blant samtlige former for konkurranse-
eksponering fra 2008.13

Noen av resultatene fra kartleggingen vises i Tabell 3. Tallene er ikke nødvendigvis helt sammenlignbare 
fra år til år, da spørreundersøkelsene ikke er helt likt utformet. Tabellen gir likevel en klar antydning 
om at stadig flere kommuner har konkurranseeksponert ulike oppgaver. Merk at dette da kan 
omfatte konkurranseeksponering som ikke innebærer kjøp fra private, f. eks. benchmarking eller 
friere brukervalg mellom offentlige aktører. Dette kan være en forklaring på at tallene her er mye 
høyere enn hva man skulle tro ut fra tallene for innkjøp fra private i Tabell 2.
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Tabell 3: Forekomst av konkurranseeksponering i norske kommuner (kilde: NIBR)

Det ingen av tabellene viser, er det faktiske omfanget av virksomheten som er konkurranseutsatt. 
Hvor stor andel av de ulike oppgavene utføres faktisk i en konkurransesituasjon hvor private aktører 
er involvert? Én pekepinn kan vi få ved å se på SSB-tall for offentlige innkjøp, og dette som andel 
av kommunenes totale utgifter. I grafene under vises tall både for offentlig sektor totalt, og for 
statsforvaltningen og kommunal (inkludert fylkeskommunal) forvaltning separat. 

Som vi ser i Figur 2 er det særlig i kommunene en trend mot at en stadig mindre andel av utgiftene 
går til innkjøp av varer og tjenester. Dette er imidlertid ikke ensbetydende med at det blir mindre 
konkurranseeksponering. Kanskje er det slik at trusselen om konkurranse fra private tilbydere i seg 
selv kan gi effekter. For eksempel trenger man kanskje bare å ha ett privat sykehjem, av mange, for at 
de offentlige sykehjemmene oppfører seg mer som om de var i en reell konkurransesituasjon, fordi 
trusselen om mulig fremtidig konkurranseutsetting øker.14

Oppsummert kan man likevel ikke si at tallene så langt gir grunn til å hevde at det er noen stor vekst 
i konkurranseutsettingen av oppgaver i norsk offentlig sektor, selv om NIBR-undersøkelsen viser at 
flere kommuner har konkurranseutsetting på agendaen.
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Figur 2: Innkjøp av varer og tjenester i offentlig sektor (kilde: SSB)15
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Ulik organisering av tjenester i Norge
I Norge, som i de fleste land vi kan sammenligne oss med, finner vi innslag av alle modellene for 
tjenesteproduksjon beskrevet i forrige kapittel. Helsevesenet er et godt eksempel på mangfoldet. 
Helsevesenet er i hovedsak offentlig finansiert, med innslag av privat finansiering i form av 
egenandeler, og drives av en miks av offentlige og private aktører (modell 1-6 i Tabell 1). De statlige 
helseforetakene driver sykehus og andre institusjoner (modell 1), men setter også ut oppgaver til 
private aktører. Ved en del sykdommer og skader kan den enkelte velge å la seg behandle ved en 
privat klinikk, som får betalt per pasient og diagnose (modell 4). Fastlegeordningen baserer seg i 
stor grad på fritt brukervalg mellom privatpraktiserende leger (modell 4), mens kommunenes 
helsestasjoner er offentlige virksomheter (modell 1). Særlig i det vi kan kalle helsevesenets periferi, 
som helse- og velferdstilbud til narkomane, finner vi eksempler på at myndighetene gir tilskudd til 
en privat (ideell) aktør, som ellers styrer tjenesten selv (modell 5). Helsevesenet har også innslag av 
rene private løsninger, der folk kjøper helsetjenester av private aktører og betaler av egen lomme 
eller med private forsikringsordninger (modell 8). 

Eksemplene i Tabell 1 og i forrige avsnitt viser at vi allerede i dag har tatt i bruk hele spekteret av 
muligheter mellom det frie markedet og det offentlige monopolet, og at det finnes mange tilfeller 
av vellykkede og lite omstridte blandingsmodeller. Et eksempel er fastlegeordningen, som er ansett 
som vellykket både fra faglig hold, og i befolkningen.16

Hva er de politiske partiene uenige om? Noen eksempler.
Mange offentlige tjenester er altså allerede konkurranseutsatt i Norge. Spesielt i teknisk sektor er 
konkurranseutsetting relativt utbredt. Som NIBR-undersøkelsen fra 2012 viser, er innkjøp fra private 
vanligst for veivedlikehold. 65,5 prosent av kommunene oppgir at de kjøper inn private tjenester på 
dette området. Men også for drift og vedlikehold av bygninger, boliger og anlegg, samt renhold og 
kantinedrift, oppgir rundt 10-20 prosent av kommunene at de kjøper inn tjenester fra private, uten 
at det vekker særlig stor debatt. Debatten står som regel om de ”myke” tjenestene, typisk helse-, 
omsorgs- og sosialtjenester. Etter kommunevalget i 2015 har de nye flertallene både i Oslo og Bergen 
annonsert at de ønsker å avvikle alle kontrakter med private sykehjemsleverandører. 

Litt forenklet kan man si at venstresiden som oftest vil beholde drift i offentlig egenregi (modell 1 
i Tabell 1), mens de ikke-sosialistiske partiene ønsker seg ulike varianter av modellene nedover i 
figuren – for eksempel anbudsutsetting (modell 2 og 3) eller fritt brukervalg (modell 4). Men det 
finnes mange konfliktlinjer ut over denne enkle høyre/venstre-delingen. Det er for eksempel ikke 
uvanlig at Kristelig Folkeparti og Venstre ønsker å opprettholde driftstilskudd til ideelle organisa-
sjoner (modell 5), i situasjoner hvor Høyre heller vil ha en anbudskonkurranse (modell 2/3) eller 
konkurranse gjennom fritt brukervalg (modell 4), hvor også aktører med profittmotiv slippes til. Så 
kan det være diskusjoner både mellom partiene og internt i partiene om man tror den beste løsningen 
er anbudsutsetting (modell 2/3), hvor myndighetene har stram kontroll på kvaliteten av tjenesten, 
eller fritt brukervalg (modell 4), hvor den enkelte har større frihet, men også større ansvar for selv 
å kontrollere kvaliteten. I en del tilfeller vil for eksempel Arbeiderpartiet (og SV i barnehageforliket) 
akseptere anbudsutsetting, men da gjerne under forutsetning av at myndighetene styrer parametere 
som kvalitet, arbeidsbetingelser og så videre. De kan da møte Fremskrittspartiet på andre siden, 
som typisk vil forsvare leverandørenes rett til å organisere seg selv, og brukernes rett til å velge det 
tilbudet de liker best.

Dette er bare noen eksempler på typiske debatter og ikke noen fasit på hvilke posisjoner de ulike 
partiene tar i landets mange kommunestyrer, eller for de mange ulike tjenestene som debatteres. 
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De politiske partiene i Norge er uansett nær unisont enige om at det offentlige skal ha hovedansvaret 
for finansiering og regulering av de fleste sentrale helse-, omsorgs- og utdanningstjenester. Det 
er sjelden noen foreslår at finansiering og betaling overlates til den enkelte i et fritt eller regulert 
marked (modell 7/8), selv om det kan være noe diskusjon om størrelsen og innretningen på 
eventuelle egenandeler. Men uenigheten dreier seg i all hovedsak om hvorvidt, hvorfor og eventuelt 
hvordan man skal ha flere eller færre private aktører på utførersiden, og om de skal tillates å drive 
kommersielt, altså gå med profitt og ta ut utbytte.

Det er også verdt å merke seg at det er stor politisk enighet om at man generelt skal tillate private, 
kommersielle underleverandører også for de tjenestene hvor man har en offentlig tjeneste-
leverandør. Det er sjelden store protester mot at offentlige virksomheter bruker markedet til innkjøp 
av det de trenger for å drive sin virksomhet. Det kan være lærebøker til elevene, regnskapstjenester 
i sykehus, eller journalsystem i sykehjemmet. Dette er allment akseptert som en del av helt normal 
drift av offentlig virksomhet. Samtidig kan man, litt forenklet, si at venstresiden er mer skeptisk til 
bruk av private underleverandører enn høyresiden, spesielt når man nærmer seg det som er ”kjerne-
oppgavene” til virksomheten. En debatt som illustrerer disse forskjellene, handler om konsulentbruk 
i norske kommuner. Venstresiden mener typisk at man heller bør ha flere kommunalt ansatte, mens 
høyresiden typisk mener at det er bedre å leie inn nødvendig kompetanse ved behov.

Diskusjonen i Norge versus diskusjonen i andre land
Det kan virke litt tilfeldig hvorvidt det blir privatiseringsdebatt rundt en velferdsordning, eller om 
ordningen kan være blandingsmodell uten at noen reagerer. Fastlegeordningen er nevnt som 
eksempel på det siste. Om vi ser til våre naboland, viser det seg at det samme gjelder der: For 
enkelte velferdsgoder er det stor debatt om private aktører, for andre ikke.

Ofte omtaler vi også Norge, Sverige og Danmark som en del av den nordiske modellen. Det kan skjule 
interessante forskjeller mellom landene: Tjenester som leveres av det offentlige i ett av landene, 
leveres av det private i et annet. 

Ta Danmark som eksempel: Mens flertallet av barnehager i Norge er private (53 prosent i 2015, 
ifølge SSB), går 80 prosent av barna i Danmark i kommunal barnehage.17 Der har debatten gått friskt 
om hvorvidt flere private aktører vil gå ut over kvaliteten.18 

I Danmark er det derimot et større innslag av private skoler enn i Norge, der går om lag 16 prosent 
av elevene i grunnskolen i friskoler.19 Det er, som for norske friskoler, forbud mot å ta ut utbytte fra 
driften. Men skolene er bare ca. 75 prosent offentlig finansiert, resten finansieres ved elevbetaling. 
Ordningen med friskoler har lange tradisjoner i Danmark. I Norge går kun en forsvinnende liten andel 
av barna i grunnskolen i private skoler.

Også i Sverige går en betydelig andel elever i private skoler, ca. 26 prosent av elevene i videregående 
skole (gymnasieskola), og ca. 15 prosent av elevene i grunnskolen.20 Her er ordningen på sett og vis 
motsatt av i Danmark: Skolene er fullt ut offentlig finansiert, men har likevel lov til å ta utbytte, og 
mange er drevet av større, kommersielle foretak. Det er politisk debatt om hvorvidt utbytte skal 
være tillatt, men det er stor oppslutning om selve valgfriheten.

Et annet eksempel, som kanskje vil virke merkelig for norske politikere, er dansk brannvesen. 
I Danmark står det private selskapet Falck for nærmere halvparten av Danmarks brannstasjoner 
(”beredskabsstationer”).21 
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Eksemplene viser tydelig at det ikke er noen fasit på hvilke tjenester som må være hundre prosent 
offentlige for at man fremdeles skal være en del av en nordisk modell. Og det er heller ikke slik at 
offentlige monopoler er noen forutsetning for å være en moderne velferdsstat.

En annen illustrasjon av dette finnes i en forskningsartikkel fra 2002, hvor forfatteren sammenligner 
ulike land som alle kommer høyt opp på WHOs rangering av helsevesen. I disse landene varierer 
andelen av sykehussenger som drives i privat regi fra minimal til dominerende. Norge, på 11. plass i 
WHO-rangeringen, hadde 0,1 prosent private sykehussenger, mens Japan, på 10. plass, hadde 65,2 
prosent private sykehussenger. Frankrike, som var nummer én på WHOs rangering, hadde 35,2 prosent 
private sykehussenger. Den nøyaktige rangeringen er ikke det viktige her, men sammenligningen 
viser at man kan ha gode helsevesen både med stort og lite innslag av private aktører.22,23

Hva skal vi med private aktører?
Vi har sett at det finnes mange ulike måter å organisere tjenestene det offentlige ønsker å finansiere 
helt eller delvis. Det offentlige kan utføre dem selv, eller tjenestene kan settes ut til markedsaktører. 
I den forbindelse kan politikerne velge hvor stor myndighetskontroll de ønsker å beholde, opp mot 
hvor mye frihet de vil overlate til markedet.

Men hvorfor skal vi slippe til private aktører for disse oppgavene? Hvorfor kan vi ikke bare la det 
offentlige utføre dem, og heller konsentrere oss om hvordan det kan skje på en best mulig måte? Det 
er jo en grunn til at oppgavene ble overført til det offentlige i utgangspunktet, i mange tilfeller at det 
eksisterer en eller annen form for markedssvikt.24

I dette kapittelet vil jeg komme med noen av de viktigste begrunnelsene for konkurranseutsetting, og 
forklare hvorfor det kan øke valgfriheten for enkeltmennesket, gi insentiver til å øke effektiviteten, og 
sørge for stadig forbedring av velferdstilbudet. Hvordan dette kan oppnås, og hvilke forutsetninger 
som bør være til stede, kommer jeg tilbake til i de påfølgende kapitlene.

Valgfrihet for enkeltmennesket
Vi mennesker har forskjellige ønsker og behov. Dette gjelder i alt fra trivielle valg i hverdagen, til 
de store valgene i livet, som utdanning, jobb, partner og hvor vi vil bo. Det gjelder selvsagt også 
for de tjenestene som det offentlige leverer til oss. Dersom det finnes ulike aktører som kan levere 
slike tjenester, er det også større sannsynlighet for at vi får oppfylt akkurat våre ønsker og behov. 
Mangfold i tjenestene, og muligheten til å velge mellom ulike tilbud, kan derfor ha en verdi i seg selv. 
Med jevne mellomrom får vi historier fra mennesker som forteller at deres nærmeste ikke finner 
seg til rette med det tilbudet de har fått tildelt fra det offentlige. En slik historie, som omhandlet 
eldreomsorgen, stod på trykk i Aftenposten juni 2016. Den pårørende opplevde at hans demente 
kone ikke fikk den omsorgen hun hadde behov for, og at hans bekymringer ikke ble tatt alvorlig.25

Valgfrihet er spesielt viktig for mennesker i slike sårbare situasjoner. Men det er ikke alltid muligheten 
til å velge hvilken leverandør man helst vil ha, som er det aller viktigste. Det kan være et vanskelig 
valg å ta, og ofte har man ikke fullstendig informasjon om alternativene. Derimot kan muligheten til 
å velge bort en leverandør eller et tjenestested som man har vært misfornøyd med, være like viktig 
som det aktive valget av hvilket tilbud man ønsker seg mest. Det kan fungere som en sikkerhetsventil 
i velferdssystemet. 
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I dette tilfellet ble løsningen at kvinnen fikk flytte til et annet kommunalt sykehjem. Tilfellet viser 
at valgfrihet kan være verdifullt, også når valget står mellom ulike tjenester som drives i offentlig 
regi. Men å åpne for private aktører kan være nødvendig både for å få tilstrekkelig variasjon og 
tilstrekkelig kapasitet i tilbudet til at valgfriheten virkelig skal gi mening. Dette kommer jeg tilbake til 
i de neste kapitlene i dette notatet.
Det viser seg at når valgfriheten først finnes, er den gjerne populær. Fastlegeordningen i Norge, hvor 
man fritt kan velge sin egen fastlege, er for eksempel en av de mest populære offentlige tjenestene vi 
har. 75 prosent er fornøyd med ordningen, ifølge den årlige innbyggerundersøkelsen fra Direktoratet 
for IKT og forvaltning (Difi). Også barnehagene, hvor det finnes mange private aktører og i hvert fall 
en viss grad av valgfrihet, er en svært populær offentlig ordning.26

Vi kan også se til Sverige, som har gjennomført en rekke reformer for valgfrihet, herunder sluppet 
til private aktører i større skala blant annet innen eldreomsorg og skole. Riktignok tar flere nå til 
orde for å innskrenke mulighetene til å ta økonomisk utbytte fra disse tjenestene. Men svenske 
velgere holder selve muligheten til å velge noe annet enn den offentlige leverandøren svært høyt. I 
en spørreundersøkelse fra Demoskop i 2012 var over 90 prosent enige i at det var riktig med frihet 
til å velge leverandør selv.27 I en annen undersøkelse, foretatt av SOM-institutet (Samhälle, opinion, 
medier) ved Göteborgs Universitet i 2013, sa ca. 75 prosent av de spurte at de mente valgfrihet 
mellom ulike leverandører var viktig.28 

Mange ønsker altså å ha muligheten til å velge. Men egentlig er selve spørsmålet om hvorfor vi skal 
la folk få velge selv litt bakvendt. I et liberalt samfunn burde det være de som ønsker å opprettholde 
kommunale og statlige monopoler på bekostning av mangfold og valgfrihet, som burde ha 
bevisbyrden. I dag er det i mange tilfeller kun de rikeste som faktisk har mulighet til å velge et annet 
alternativ enn det offentlige tilbudet når det gjelder tjenester som helse og omsorg. 

Velferdsinnovasjon kan gi mer velferd (for pengene)
Å åpne opp for at også mennesker med helt vanlig økonomi i større grad kan få velge selv, vil være 
et gode for den enkelte, samtidig som det kan bidra til å løse en av våre store samfunnsutfordringer, 
nemlig at vi må levere mer velferd for pengene i tiden fremover. 

En av de mest grunnleggende utfordringene for velferdsstaten, er at vi blir stadig færre yrkesaktive 
per pensjonist som skal forsørges. Vi er derfor helt avhengige av å øke produksjonen i offentlig sektor, 
hvis vi ikke vil akseptere lavere standard, og vil unngå at skattene økes til et nivå hvor de blir skadelige 
for økonomien. Å slippe til mange ulike aktører med ulik tilnærming vil øke sannsynligheten for at 
noen finner nye og mer produktive måter å møte behovene på, forutsatt at man har et system hvor 
høy kvalitet belønnes, mens lav kvalitet fører til inntektstap.

Ifølge SSBs nyeste befolkningsfremskriving er det i dag 17 personer i pensjonsalder (over 70 år) 
per 100 personer i yrkesaktiv alder (20-69 år). I 2060 vil eldreandelen være nesten doblet til 32 
pensjonister per 100 i yrkesaktiv alder. Gruppen innbyggere over 70 år utgjør i dag rundt 11 prosent 
av befolkningen, men vil stige til rundt 19 prosent i 2060, i SSBs hovedalternativ. Spesielt sterk 
forventes veksten blant de over 80 år å være. Det er også den mest pleietrengende gruppen.29

Produktivitetskommisjonens andre rapport argumenterer for at økt produktivitetsvekst, og da særlig 
i offentlig sektor, vil være helt avgjørende for at velferdsytelsene fremover skal være økonomisk 
bærekraftige. Kommisjonens beregninger viser at selv om man bare forutsetter én prosents årlig 
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kvalitetsheving i helse- og omsorgssektoren, noe som er lavt både historisk og i internasjonal 
sammenheng, vil vi måtte ha en gjennomsnittlig skattesats på husholdningsinntekter på over 64 
prosent i 2060, mot 37 prosent i 2014, se Figur 2. Det er lite realistisk at vi skal få et politisk flertall 
for så høye skattesatser i Norge. Før man kommer så langt, vil derfor andre løsninger tvinge seg frem. 
Men som kommisjonen skriver:

Selv om utviklingen modifiseres eller snus før skattene på husholdningenes inntekt passerer 50 pst., mot 37 
pst. i dag, kan økt omfang av skattemotiverte tilpasninger påføre Norge betydelige samfunnsøkonomiske tap 
ved at ressursene i mindre grad kanaliseres til formål der de kaster mest av seg for samfunnet.30

Figur 3: Behovet for gjennomsnittlig skattesats (i prosent) på 
husholdningenes inntekter, ifølge produksjonskommisjonen31

Ved siden av å bremse standardhevingen i offentlig sektor – noe som kan være politisk vanskelig 
– er  det som gir mest effekt for en mer bærekraftig utvikling, at arbeidsproduktiviteten i offentlig 
sektor øker. Hvis man klarer å levere de samme tjenestene som i referansebanen, men med færre 
ressurser – og ikke bruker opp effektivitetsveksten til å produsere flere eller dyrere tjenester – så kan 
man redusere behovet for skatteøkninger og/eller reduksjon i kvalitet eller omfang på tjenestene 
betraktelig.

Uten slik produktivitetsøkning vil 38 prosent av alle årsverk måtte gå til helse og omsorg i 2060, mot 
11 prosent i dag, ifølge SSBs beregninger. Gitt at man ikke klarer å redusere bemanningen i offentlig 
sektor for øvrig, må de nye ansatte innen helse og omsorg komme fra privat sektor. Utfordringen 
med å tette underskuddene i statsbudsjettene vil derfor falle på langt færre hender enn i dag. I 
tillegg må det sannsynligvis sterke virkemidler – og kanskje lønnsøkninger ut over det som ellers er 
forutsatt i modellene – til for å få en så stor andel av arbeidsstokken til å velge helse- og sosialyrker.32
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En ytterligere utfordring er at økningen i bruken av oljepenger har vært større enn antatt de siste 
årene. Behovene for innsparinger kan også komme tidligere enn vi har trodd: Allerede fra 2021 kan 
norske politikere bli nødt til å gjennomføre reelle budsjettkutt, etter at normalen lenge har vært å 
bruke stadig mer oljepenger hvert år.33

Dette er ikke noen fullstendig beskrivelse av velferdsstatens økonomiske utfordringer, kun et forsøk 
på å vise at selv om man er villig til å øke skattene til et høyt nivå, er vi helt avhengige av nytenking 
og produktivitetsøkning for å løse fremtidens velferdsutfordringer. Hvis ikke, er vi nødt til å akseptere 
at eldre i fremtiden får et redusert tjenestetilbud. Private aktører med de rette insentivene kan bidra 
til at vi klarer å gjennomføre den nødvendige omstillingen.34

Også offentlig sektor trenger institusjonell læring
Det finnes ikke noe system som kan eliminere mulighetene for at mennesker gjør feil, og dermed at 
organisasjoner gjør feil. Men i et system basert på konkurranse og søken etter økonomisk avkastning, 
har man en effektiv sanksjonsmekanisme mot de som bryter felles regler eller forventninger. Det er 
ofte ikke tilfellet når tjenestene drives i offentlig egenregi.

Et eksempel som illustrerer dette er den store saken om Adecco. I 2011 ble det avslørt at selskapet 
hadde brutt både arbeidstidsreglementet i arbeidsmiljøloven og kontrakten om bemanning med 
Oslo kommune ved sykehjemmene de drev i Oslo. Regelbruddet fikk svært alvorlige konsekvenser 
for selskapet: Kontraktene med kommunen ble kansellert, og selskapet avviklet all sin sykehjemsdrift 
i Norge.35

Senere viste det seg at Trondheim kommune også hadde brutt arbeidsmiljøloven. Faktisk var det 
registrert 26.100 brudd på regelverket i 2010. Kommunen ble politianmeldt av Arbeidstilsynet, og 
saken endte med et forelegg på 200.000 kroner til kommunen. Det er liten tvil om at konsekvensene av 
å bryte loven var langt større for den private aktøren enn for den kommunale, i dette eksempelet.36, 37 

Tilsvarende kan vi se for skoler. Arbeidstilsynet avslører regelmessig at offentlige skoler begår brudd 
på lov- og regelverk knyttet til det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet for lærerne. I 2010 og 2011 
ble det foretatt en landsomfattende kartlegging av elevenes psykososiale miljø, hvor 94,5 prosent 
av skolene fikk pålegg om retting. Bare én av fire elever som i Elevundersøkelsen i 2015 oppga at de 
opplevde ulike krenkelser, opplevde at skolen gjorde noe for å hjelpe dem. Hadde slike resultater 
fremkommet blant private aktører med offentlig finansiering eller andre kontrakter med det 
offentlige, ville det høyst sannsynlig ført til sterke og kontante reaksjoner, på linje med eksemplene 
fra privat sykehjemsektor.38,39,40 

Erfaringene viser at private aktører - i motsetning til offentlige - faktisk ”lukes ut”. De mister kontrakter, 
går konkurs. Det hører derimot til sjeldenhetene at en kommunal aktør som leverer dårlige resultater 
eller bryter reglene, blir lagt ned. 

Mulighet for profitt kan tiltrekke nødvendige ressurser
En annen fordel ved å åpne for kommersielle aktører, er at det kan trekke ressurser i form av kapital, 
arbeidskraft og kompetanse til en sektor. Profittmuligheter er avgjørende for om investorer skal 
prioritere visse typer investeringer over andre. Ønsker man å bygge kapasitet innenfor en sektor, 
kan man derfor bruke profittmuligheter til å tiltrekke seg privat kapital.
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Et godt eksempel fra Norge er barnehagesektoren: Barnehageforliket i 2003 åpnet for at kommersielle 
aktører relativt enkelt kunne få offentlig støtte for alle barn de tok inn i sine barnehager. Dette førte 
til en svært rask vekst i tilbudet. Alternativt måtte man løftet store investeringer i barnehagesektoren 
over offentlige budsjetter, og det er få som tror det ville vært mulig å få en like rask vekst uten de 
private investorene.

Private investeringer flytter risiko fra offentlig til privat sektor
En av følgene av å overlate investeringer i offentlige tjenestetilbud til private, er at man flytter risiko 
fra offentlig til privat hånd. Vi forbinder ofte risiko med noe private aktører tar på seg. Men risiko 
vil eksistere i enhver virksomhet, enten den er offentlig eller privat. Spørsmålet er hvem som bærer 
risikoen, uansett om resultatet er profitt eller tap.

I diskusjonen rundt profitt glemmer man ofte at profitt nettopp er betaling for at noen tar på seg 
risiko. Profittsøkende aktører må regne inn risikoen for at noe kan gå galt når de skal sette en pris på 
sin tjeneste. 

Risiko kan være noe så hverdagslig som sykdom, eller det kan være uhell eller en ulykke som rammer 
en eller flere ansatte eller brukere. Dersom det er kommunen selv som driver tilbudet, vil kostnadene 
ved slike uforutsette hendelser falle på kommunen. Er det en privat aktør som driver tilbudet, må 
denne bære slike kostnader selv. Altså kan man si at en del av prisen kommunen betaler til det 
private sykehjemmet, er en betaling til den private aktøren for å påta seg risiko. 

En profittdrevet aktør har alle insentiver for å hindre sykdom, feil eller uhell - for om det blir for mange 
uventede kostnader, kan aktøren gå konkurs. En kommunal aktør går derimot sjelden konkurs, og får 
som regel ekstraordinære kostnader dekket opp fra en annen kommunal konto - ofte uten at det får 
spesielle følger for de ansvarlige lederne. 

En privat aktør må altså bære risikoen for at noe går galt, men kan også høste gevinstene hvis 
de finner bedre måter å løse ulike problemer på. Hvis en privat aktør gjennomfører en vellykket 
omorganisering som fører til bedre utnyttelse av arbeidstiden, mer fornøyde ansatte eller lavere 
sykefravær, kan bedriften bli belønnet i form av høyere overskudd. Hvis dette skjer i en kommunal 
virksomhet, vil den oppnådde gevinsten høyst sannsynlig bli trukket inn i neste kommunebudsjett. 

Hvordan kan private aktører gi mangfold og valgfrihet?
Konkurranseutsetting kan både øke sjansen for at den enkelte får et velferdstilbud som er tilpasset 
sine preferanser, og øke sjansen for at samfunnet finner frem til mer effektive måter å levere gode 
tjenestetilbud på. Men det finnes mange ulike måter å gjennomføre konkurranseutsetting på. I dette 
kapittelet skal vi se på noen aktuelle alternativer, før vi i neste kapittel diskuterer noen vesentlige 
forutsetninger for at konkurranseutsetting skal virke etter intensjonen.

Valgfrihet i offentlig sektor
Man trenger ikke nødvendigvis slippe til private aktører for å øke valgfriheten. Valgfriheten kan også 
økes blant offentlige aktører. For tjenester som er offentlig finansiert og offentlig drevet, har det 
imidlertid vært lite eller ingen tradisjon for at du selv skal kunne velge din leverandør. Tradisjonelt 
har man blitt tildelt en skoleplass på nærskolen og lagt inn på lokalsykehuset når man skal operere 
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bort mandlene. Når bestemor har fått innvilget plass på sykehjem, har det ikke vært noe spørsmål 
om hvilket sykehjem - hun får bo på det sykehjemmet i kommunen som har ledig plass (og som i 
mange tilfeller har vært kommunens eneste sykehjem).

Her har det skjedd en dreining i nyere tid. Det er innført modeller med delvis fritt valg i flere av de 
offentlig produserte velferdstjenestene. ”Fritt skolevalg” betyr at du kan søke på den videregående 
skolen du helst vil gå på, og så er det karakterene dine som avgjør om du kommer inn. Det finnes 
også fritt skolevalg i grunnskolen i enkelte kommuner, men i grunnskolen har du alltid rett til plass på 
nærskolen. Du kan dessuten velge, eller i hvert fall ønske, hvilken barnehage du vil ha barna dine i. 
Og for en del sykdommer og plager kan du velge hvilken offentlige institusjon du skal la deg behandle 
ved.

Mangfold gjennom anbudskonkurranse/kontrakter
For mange tjenester er det likevel begrenset hvor stor variasjonen blir, når det uansett er kommunen 
eller staten som er leverandør. I de fleste tilfeller er det først når man kombinerer valgfrihet med 
å slippe andre leverandører til, at det skapes et reelt mangfold. Kommunens fremste oppgave er å 
levere tjenester som er så like som mulig til alle sine innbyggere. Private aktører kan levere tjenestene 
på en annen måte, en måte som kanskje passer noen bedre.

Som beskrevet tidligere i notatet, finnes det ulike modeller for å øke mangfoldet gjennom å slippe 
til private, med ulike grader av valgfrihet for den enkelte. En vanlig fremgangsmåte er gjennom 
anbudskonkurranse (modell 2 og 3 i Tabell 1). Anbudskonkurranse kalles også konkurranse om 
markedet, fordi det er selve kontrakten det er konkurranse om, ikke å tiltrekke seg de enkelte 
brukerne.41 

I en anbudskonkurranse har myndighetene fremdeles stor kontroll over tjenesteproduksjonen. De 
kan definere, så langt det er mulig i kontrakts form, hvilke tjenester som skal leveres, hvordan, og 
med hvilken kvalitet. De har også full kontroll med hvilke mottakere som får hvilket tilbud. Derfor kan 
man si at anbudskonkurranser vanligvis ikke gir noen spesiell økning i valgfriheten for mottakeren av 
tilbudet. Men det gir likevel myndighetene mulighet til å tilpasse tilbudet til den enkelte mottakeren. 
Dersom kommunen eller staten har inngått rammeavtale med flere tilbydere, kan saksbehandleren 
som velger hvilken tjeneste du skal få, tildele deg det tilbudet som saksbehandleren tror vil passe 
best. Med flere leverandører øker sjansen for å finne et tilbud som passer den enkeltes behov. Dette 
kan passe for tjenester hvor man antar at den enkelte bruker ikke har gode nok forutsetninger for å 
velge selv. 

Anbudskonkurranser kan også passe godt for tjenester som er naturlige monopoler. Man kan for 
eksempel tenke seg at hjemmehjelpstjenester i et område med spredt bebyggelse ikke egner seg for 
fritt brukervalg, fordi transporten bidrar til høye, faste kostnader.

For at anbudskonkurranse og kontrakter skal kunne virke etter intensjonen, må flere betingelser være 
oppfylt. Blant de viktigste er at det må være mulig å straffe aktører økonomisk etter at kontrakten 
er inngått, dersom de forsøker å skjære ned på kvaliteten for å spare kostnader. Denne problem-
stillingen drøftes nærmere senere i notatet, sammen med andre innvendinger mot konkurranse og 
valgfrihet.
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Fritt brukervalg
Et større mangfold blant aktørene, enten gjennom flere offentlige leverandører eller gjennom 
konkurranseutsetting, kan gi bedre tilpassede tjenester. Men det må ikke forveksles med virkelig 
valgfrihet. Det får man først når brukeren selv har et reelt valg mellom flere ulike aktører. Med fritt 
brukervalg menes at den enkelte, eller de pårørende, kan velge den leverandøren de ønsker. Den 
offentlige finansieringen følger den enkelte og tilfaller den valgte leverandøren.

Fritt brukervalg ligner mer på et vanlig marked enn anbudskonkurranse, selv om myndighetene 
legger mange føringer både for pris, for hvem som skal få hvilke tjenester, og andre aspekter ved 
tjenestene. Fritt brukervalg kalles også konkurranse i markedet, fordi aktørene her konkurrerer om 
å tiltrekke seg brukerne.

I det frie markedet er det kundene som velger hva de er villige til å betale for en tjeneste, ut fra 
hvilken kvalitet de opplever at de får. Dette gjør at aspekter ved tjenesten som oppleves som viktig 
for kunden styrkes, mens det som kunden ikke er så opptatt av, blir kuttet eller tonet ned. Aspekter 
som er dyre, men gir liten merverdi, forsvinner, mens kvalitetsforbedringer som øker den opplevde 
verdien mer enn de øker kostnadene, legges til.42

Denne logikken kan ikke overføres direkte til offentlig finansierte tjenester med fritt brukervalg, da 
det som regel vil ligge mange begrensninger på dette ”markedet”. For eksempel vil prisene som 
leverandørene kan oppnå som regel være ganske faste, og det vil være få muligheter til å hente ekstra 
inntekter på å ta betalt for ulike tilleggstjenester eller høyere kvalitet som øker kostnadene (selv om 
denne diskusjonen også kommer opp, noe jeg kommer tilbake til i slutten av dette kapittelet).

Derfor blir fritt brukervalg en begrenset konkurranse. Men, om man lykkes, blir det en konkurranse 
om opplevd kvalitet, og om å få mest mulig ut av hver krone.

Konkurranse uten profitt
I en del offentlig finansierte velferdsvirksomheter er det forbudt for eierne å ta ut utbytte, og det 
pågår diskusjoner blant annet i Oslo om man kan gjennomføre anbudskonkurranser hvor kun ideelle 
aktører får lov til å delta, og om man kan (og bør) innvilge tilskudd kun til ideelt drevne barnehager.43,44

Utbytteforbud er ikke helt det samme som profittforbud. Utbytteforbudet skal sørge for at det 
ikke finnes noe økonomisk motiv for å skape profitt, og dermed heller ikke noe insentiv til å senke 
kvaliteten, så lenge man sørger for at kostnadene ikke overstiger inntektene. Utbytteforbudet er ikke 
til hinder for at det oppstår overskudd eller profitt, som så føres inn igjen i driften av selskapet.45

Vi finner et slikt utbytteforbud for enkelte type virksomheter som mottar offentlig støtte, men ikke 
for andre. Det vanskelig å se at det er prinsipielle grunner til at reglene varierer mellom sektorene. 
Forskjellene er nok i større grad historisk betinget, og kanskje litt tilfeldige. Det er først og fremst 
i skolesektoren at økonomisk utbytte fra virksomheten er forbudt ved lov, men det finnes også 
eksempler på at kommunen utelukker kommersielle aktører gjennom å avholde anbudskonkurranser 
kun for aktører som ikke tar ut økonomisk utbytte. Dette notatet tar ikke for seg diskusjonen om 
hvorvidt det er lovlig i henhold til bl.a. EØS-regelverket å forskjellsbehandle aktører basert på 
organisasjonsform, men om hvorvidt det er fornuftig å forskjellsbehandle.

Utbytteforbudet henger sammen med motforestillingen mot at skattepenger skal gå til profitt, når
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de kunne vært brukt på mer velferd. Formålet med utbytteforbudet er å holde unna aktørene som 
ønsker å tjene penger gjennom å senke kvaliteten på tjenesten.

Det er flere argumenter som taler imot utbytteforbudet.

For det første: Når man legger ned utbytteforbud, må man være klar over at man også kan gå glipp 
av mange av de gevinstene man ellers kunne oppnådd for den enkelte og samfunnet gjennom 
konkurranse. Selv om profitten forsvinner, er det ikke sikkert at vi sitter igjen med et overskudd vi 
kan bruke på noe annet. I et velfungerende marked oppstår profitt fordi noen klarer å levere en mer 
kostnadseffektiv løsning enn andre. Alternativet til profitt kan derfor like godt være offentlig sløsing 
som mer velferd. 

Ideelle aktører kan selvsagt, som andre aktører, bidra positivt til mangfold og valgfrihet. Men en 
iboende svakhet ved ideelle aktører er at de, akkurat som offentlige aktører, ikke nødvendigvis har 
noe sterkt insentiv til å maksimere spredningen av gode og effektive løsninger. En ideell aktør vil som 
regel være opptatt av å levere en god tjeneste til sine brukere, men sjelden av å skaffe seg flest mulig 
fornøyde brukere, eller å levere mest mulig effektive tjenester.

For det andre: Utbytteforbudet er ment å holde profittjegerne unna. I realiteten kan det imidlertid 
være vanskelig å skille mellom ideelle aktører og kommersielle aktører som utgir seg for å være 
ideelle. Man kan ikke utelukke at det finnes noen som vil utnytte situasjonen og forsøke å berike 
seg selv, og det er en risiko for at de ”skikkelige” og seriøse kommersielle aktørene holder seg unna 
konkurransen, mens aktører med færre etiske skrupler allikevel slipper til.

Det finnes mange måter å ta ut skjulte utbytter på, for de som vil. Utstrakt bruk av intern fakturering 
mellom relaterte selskaper er en mulighet. En annen mulighet er å bygge opp selskapets egenkapital, 
og håpe at man en gang i fremtiden får et smutthull til å ta den ut. Eller man kan bruke overskudd til 
å pusse opp bygningsmasse, som man siden selger med gevinst. 

På den andre siden er kanskje frykten for ”falske” ideelle aktører overdrevet. Flere ulike saker de siste 
årene viser nettopp at det er høy risiko ved å drive på denne måten. Blant annet gikk John Bauer-
gymnaset i Oslo konkurs i 2008, etter å ha blitt pålagt å betale tilbake det Utdanningsdirektoratet 
mente var skjulte utbytter. Ved John Bauer-gymnaset i Bergen ble driften overtatt av de ansatte.46

Men det finnes også tilfeller hvor det er nær sagt umulig å avgjøre om det som tas ut, er ”profitt” 
eller ikke. Hva hvis alle ansatte i en friskole får en lønn som ligger litt over snittlønna for lærerne 
de ellers kan sammenligne seg med? Er det et uttrykk for at skolen ønsker å tiltrekke seg de beste 
lærerne? Er det en pris skolen må betale for risikoen lærerne påtar seg ved å tre ut av det offentlige 
skoleverket? Eller er det en måte å dele ut profitten til lærerne på? Og er det i så fall greit, så lenge 
ikke lærerne selv står på eiersiden eller er involvert i beslutningen?

Det krever uansett et strengt og omfattende kontrollregime og relativt store ressurser for å kontrollere 
og avgjøre om de ulike aktørene deler ut ulovlig utbytte. Men hvorfor bruke tid og ressurser på dette, 
som man heller kunne brukt på å sikre kvaliteten i tjenestene? Forbud mot profitt, eller utestenging 
av aktører med profittmotiv, er unødvendig, og ikke den beste løsningen for å unngå ”superprofitt”. 
Den beste medisinen mot høy profitt, er effektiv konkurranse. Det forutsetter blant annet fri (nok) 
etablering som sikrer mange nok tilbydere, god regulering som sikrer grunnleggende kvalitet i 
tjenestene, fritt brukervalg, samt godt tilrettelagt informasjon. Det handler om å sørge for god og 
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reell konkurranse, hvor det også er en reell fare for å miste inntekter om man ikke leverer god 
kvalitet. Jeg vil komme tilbake til forutsetningene for at konkurranse skal fungere i neste kapittel.

I et system hvor konkurransen fungerer, vil det selvsagt være rom også for ideelle aktører. Faktisk 
vil de ideelle i prinsippet ha et konkurransefortrinn, ettersom de har eiere som ikke krever utbytte. 
Dersom kritikerne har rett i at utbyttekravet svekker kvaliteten, vil jo nettopp de ideelle (og de 
offentlige) vinne frem i konkurransen. Jeg kommer tilbake til noen av utfordringene for ideelle 
aktører senere i dette notatet.

Ingen kan hindre “helprivate” alternativer
Uansett hvilken modell og hvilken grad av konkurranse det offentlige velger for å tilby offentlig 
finansierte tjenester, kan ingen forby private aktører å levere et rent privat alternativ. Det vil derfor 
alltid eksistere en valgfrihet til å velge noe annet enn det offentlige tilbudet, gitt at man har råd. 
Vi ser at private aktører stadig finner betalingsvillige kunder på mange områder, selv om disse i 
utgangspunktet skulle være dekket av det offentlige tilbudet. Til tross for at vi har et politi, finnes 
det private vaktselskaper. Til tross for det offentlige helsevesenet, finnes private klinikker. Vi har 
helprivate skoler, barnehager, eldrehjem og så videre. Det finnes ikke noen mulighet for å nekte folk 
å benytte seg av disse løsningene, så lenge de betaler for dem selv.

I hvilken grad man i praksis kan velge bort det offentlige tilbudet, og velge et privat i stedet, er avhengig 
av pris og ens egen inntekt. Når man allerede har ”betalt én gang” over skatteseddelen, vil mange 
ha begrensede muligheter til å betale full pris én gang til, særlig for de mer kostbare tjenestene. 
Derfor er da også markedet for tjenester som for eksempel private skoler, private sykehjem eller 
private barnehager uten offentlig støtte svært lite i Norge. Det er vanskelig å finne presise tall, men 
det er grunn til å tro at det er snakk om et så lite omfang at det nærmest er som kuriositet å regne. 
For grunnskoler er det snakk om ni skoler for skoleåret 2015/2016, hvorav én kristen skole og de 
øvrige franske, tyske eller internasjonale skoler.47 Det er imidlertid ikke gitt at denne situasjonen vil 
vedvare. Dersom det offentlige tilbudet ikke oppleves som godt eller relevant nok, og dersom stadig 
flere får stadig høyere inntekt, kan etterspørselen etter rene private løsninger øke. Et eksempel på at 
både tilbud og etterspørsel øker, finner vi i videregående skole. Antallet privatister har økt fra drøyt 
41.000 til knapt 68.000 mellom 2009 og 2016, til tross for at eksamensavgiften ble doblet i 2014.48

Valgfrihet til å kjøpe tilleggstjenester?
Et dilemma som vil aktualiseres enda mer i fremtiden, er spørsmålet om hvorvidt institusjoner som 
sykehjem og barnehager, eller tjenester som hjemmepleie og hjemmehjelp, skal ha mulighet til å 
tilby tilleggstjenester mot betaling. Dette gjelder for både private og offentlige aktører, og uavhengig 
av hvordan tjenesten for øvrig er organisert. Høsten 2015 kunne vi i Aftenposten lese om en rekke 
eksempler på sykehjemsbeboere som kjøper tilleggstjenester, og noen av dilemmaene som da 
oppstår.49

Argumentet mot slike tilleggstjenester er at det skaper forskjeller mellom de som har råd og de som 
ikke har det. En bekymring går på at ikke alle skal få et fullverdig tilbud, uavhengig av sin økonomiske 
stilling. En annen bekymring er at brukerne – for eksempel barn i barnehager – sorteres inn i ulike 
grupper basert på hvem som har og ikke har råd til tilleggsaktiviteter.

På den andre siden er det vanskelig å se hva som er galt i at et sykehjem kan tilby trivselstilbud som 
utflukter, frisørtjenester eller lignende, mot betaling. Alle som bor hjemme, må jo betale for slike 



21

C i v i t a - n o t a t  n r .  2 0  2 0 1 6

tilbud, og de koster penger også da. Alternativet er gjerne at ingen får tilbudet, og at terskelen for å 
delta i ulike aktivitetstilbud øker for sykehjemsbeboerne. 

Dersom sykehjemmet begynner å ta betalt for tjenester som er direkte knyttet til det å bo ved 
sykehjemmet, øker man imidlertid reelt sett graden av privatisering av tilbudet. Og det kan være 
vanskelig å trekke et tydelig skille mellom det å betale for ekstratjenester, og å betale for det som 
burde vært en del av det grunnleggende tilbudet.

Det er ingen grunn til å tro at de økonomiske rammene for det offentlige omsorgstilbudet vil bli 
spesielt mye romsligere i fremtiden. Tvert imot må vi sannsynligvis levere mer omsorg for mindre 
penger. Da vil presset øke for at en større del av servicetilbudet blir privatisert, og at det offentlige 
skjærer ned på sitt ”grunntilbud”. Da er det viktig å ha en grundig debatt om hva man skal kunne 
forvente av dette grunntilbudet, og hva man må være forberedt på å finansiere på egenhånd. Ryddige 
kjøreregler vil være mer konstruktivt enn å forsøke å hindre mennesker i å kjøpe tjenester de ønsker 
seg.

Viktige forutsetninger for konkurranseutsetting
Så langt har dette notatet tatt for seg hvorfor og hvordan man kan slippe til flere private aktører for 
å øke mangfoldet og valgfriheten i tjenestetilbudet. Men det er noen vesentlige forutsetninger som 
må være på plass for at konkurranseutsetting skal fungere etter intensjonen. For at konkurranse 
skal bidra til mer kostnadseffektive tjenester, må det faktisk være mulig å effektivisere. For at 
konkurranseutsetting ikke skal føre til at aktører på jakt etter profitt kutter kvaliteten for å spare 
kostnader, og putter fortjenesten i egen lomme, er det svært viktig at reelle kvalitetskutt også fører 
til at inntektene krymper. Til sist er det også viktig, spesielt i en situasjon med fritt brukervalg, at 
kapasiteten av tilbydere er stor nok til at det blir et reelt fritt valg mellom ulike aktører. 

Effektivisering må være mulig
Ettersom velferdstjenestene er svært arbeidsintensive tjenester, er det mange som mener at det er 
lite rom for å kutte kostnadene på andre måter enn å kutte i antall ansatte eller lønnen deres. Og 
tilsvarende, ettersom det er arbeidsintensive tjenester, at det er lite rom for å øke produktiviteten. 
Det er antall pleiere som i det store og det hele avgjør hvor god pleien blir. Det er antall lærere som 
avgjør hvor god undervisningen blir. 

Men det er langt fra gitt at det virkelig er så lite rom for produktivitetsvekst i offentlig sektor, bare 
fordi det er arbeidsintensive tjenester. Historien har vist oss at både organisering og teknologi kan gi 
store produktivitetsforbedringer i tidligere svært så arbeidskrevende sektorer. 

Banktjenester er et åpenbart eksempel på at den teknologiske revolusjonen har koblet opplevd 
kvalitet fra behovet for bemanning. Bankene har faktisk fått kundene til å gjøre stadig større deler av 
jobben selv, og samtidig være veldig fornøyd med det. 

Banktjenester virker kanskje som et fjernt eksempel, da det er en informasjonstung bransje som 
således har vært svært mottakelig for bedre informasjonsteknologi. Men det finnes mange eksempler 
på at teknologi inntar også mer fysiske tjenester. Et eksempel er løfteanordninger, som har gjort 
at én pleier kan gi den pleietrengende et bad, der det tidligere trengtes flere pleiere. Dette er et 
eksempel på velferdsteknologi, som kan heve både effektiviteten og kvaliteten på tjenesten.
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De som påstår at kvaliteten i velferdstjenestene er direkte proporsjonal med timesinnsatsen, 
undervurderer betydningen velferdsteknologi kan ha. Et pilotprosjekt med den elektroniske medisin-
boksen ”Pilly” i Bærum kommune viste at boksen førte til at behovet for hjemmebesøk sank, samtidig 
som boksene ga riktigere medisinering. De ansatte brukte mindre tid på administrativt arbeid som 
følge av færre avviksrapporter, samtidig som flere brukere rapporterte om økt selvstendighet og 
mestringsfølelse. I tillegg økte fleksibiliteten i planleggingen av hjemmebesøk, siden disse var mindre 
bundet av tidspunktet for medisinering. Kort sagt viste piloten at det er mulig å oppnå høyere kvalitet 
på tjenesten med mindre personalinnsats.50

Også på andre felt, som undervisning, er vi knapt kommet til startgropa når det gjelder teknologi. 
Hvorfor skal man nøye seg med lokale krefter, hvis man kan få undervisning fra verdens fremste 
eksperter og formidlere? Moderne, multimediale løsninger, videostrømming av høy kvalitet, virtual 
reality med mer vil gi muligheter for å interagere både med forelesere og medstudenter fra hele 
verden. Både pedagogikk og teknologi vil kunne baseres på forskning om hva som faktisk virker, og 
vil kunne tilpasses til den enkelte students behov.

Ofte tenker vi automatisk på teknologi når vi snakker om innovasjon og produktivitetsvekst. Men 
det finnes også andre måter å øke kostnadseffektiviteten på. Et godt eksempel på hvordan man kan 
redusere kostnadene mens man beholder eller øker kvaliteten, er å oppnå reduksjon i sykefraværet. 
Lavere sykefravær gir, i tillegg til lavere kostnader og mer fornøyde brukere, også mer fornøyde 
ansatte. 

Fra før er det kjent at sykefraværet i offentlig, og særlig i kommunal, sektor i snitt er høyere enn i privat 
sektor.51 Hvorvidt det samme gjelder for de tjenestene hvor man nå diskuterer om man skal ha flere 
eller færre private aktører, er ikke så lett å slå fast med sikkerhet. Men i Oslo oppgir flere av de private 
aktørene at de har et sykefravær godt under kommunens nivå. Den kommunale Sykehjemsetaten i 
Oslo hadde et sykefravær på 10,3 prosent i 2015, mens den private aktøren Norlandia Care Group 
rapporterte 8,7 prosent. Andre aktører har rapportert om enda lavere sykefravær.52,53,54 

Forskjellene i et enkelt år kan selvsagt være tilfeldige. Det bør likevel være av stor interesse for 
kommunene å se om det finnes måter å organisere arbeidet på som fører til lavere sykefravær. De 
store variasjonene i sykefravær norske kommuner imellom tyder da også på at det finnes bedre 
og dårligere modeller, og at mange kommuner sliter med å finne de gode modellene. Forskjellene 
fremgår blant annet tydelig i de årlige rapportene fra ASSS-nettverket (Aggregerte Styringsdata for 
Samarbeidende Storkommuner), som består av de 10 største kommunene i Norge.55

ASSS-rapportene illustrerer også tydelig at det er mulig å levere helse- og omsorgstjenester mer 
effektivt. Utgifter per innbygger til de sentrale tjenesteområdene innenfor kommunens ansvar 
varierer til dels sterkt mellom kommunene, også når man korrigerer for flere faktorer som påvirker 
utgiftsbehovet, samt arbeidsgiveravgift og pensjonsutgifter. Rapportene går også gjennom en 
rekke ulike kvalitetsindikatorer for tjenesteområdene, og viser at det langt fra er gitt at ressursbruk 
og kvalitet alltid henger sammen. Et eksempel er Tromsø, som hadde det høyeste utgiftsnivået 
innen pleie og omsorg i 2015 korrigert for utgiftsbehov, 15 prosent over ASSS-snittet. Samtidig er 
brukertilfredsheten litt under gjennomsnittet, og sykefraværet godt over gjennomsnittet. Selv om 
slike sammenligninger alltid må ses i lys av at det er vanskelig å få alle kommuner til å rapportere på 
samme måte, viser de allikevel at det unektelig finnes et potensial for forbedring.56
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Det er altså mulig å kutte kostnader uten å kutte kvalitet, eller å øke kvaliteten uten å øke kostnadene. 
Men det er vanskelig å si på forhånd akkurat hvordan dette skal skje, i så fall ville jo alle gjort det. 
Dette er en av de aller viktigste grunnene til å involvere ulike leverandører med ulike tilnærminger 
i tjenestene: Større mangfold gir større sannsynlighet for å finne måter å levere mest mulig 
kostnadseffektive løsninger på. Smartere måter å organisere seg på, bedre bruk av teknologi og så 
videre kan gi mer kostnadseffektive tjenester. Ofte trengs det noen andre enn offentlig sektor selv 
for å finne de nye løsningene og skape ”mer velferd for pengene”.

Inntektene må gå ned hvis kvaliteten går ned
En aktør som ønsker å tjene penger vil, som vi har sett, ha både insentiver og mulighet til å redusere 
kostnadene uten å redusere kvaliteten. Spørsmålet er om han eller hun også vil ha insentiver til å 
kutte for eksempel i antall ansatte eller timer brukt per bruker, ut over det som kan veies opp med 
for eksempel teknologi, lavere sykefravær eller bedre organisering?

I et relativt velfungerende marked vil en reduksjon i kvaliteten som oftest også føre til en reduksjon 
i inntektene. La oss ta hotellbransjen som eksempel. Det kan gjøres mye (og det er gjort mye) for å 
effektivisere bransjen ved hjelp av teknologi og organisering. Vask av håndklær og sengetøy overlates 
til spesialiserte aktører. Store gulvflater vaskes med maskiner, ikke for hånd. Men det er fremdeles 
en arbeidsintensiv bransje. Dersom bemanningen skjæres ned for mye, vil renhold, matservering og 
det generelle servicenivået svekkes. Da vil også betalingsviljen for å bo på hotellet synke. Og motsatt: 
Flere og mer kompetente ansatte kan gjøre hotellet mer attraktivt. En hotelldirektør vil ansette flere 
mennesker så lenge betalingsviljen til gjestene stiger mer enn de økte lønnskostnadene. 

Selvsagt er ikke et sykehjem eller en rusinstitusjon det samme som et hotell. Men det er den samme 
logikken som gjelder i velferdsmarkedet: I et velfungerende marked er det slik at dersom kostnadene 
kuttes på en måte som går ut over kvaliteten, vil også inntektene komme under press. 

Det er flere måter å oppnå samme dynamikk i et kvasi-marked på. Den mest direkte måten å sørge 
for at lav kvalitet blir straffet på, er å la brukerne velge sin leverandør selv, og la pengene følge 
brukeren. Da kan de, som i markedet, velge den løsningen som svarer best til deres egne behov. 
Dette forutsetter selvsagt at brukerne vet hvilken kvalitet de får, og at de forstår sine egne behov. At 
disse forutsetningene ikke er oppfylt er en vanlig innvending mot konkurranse med fritt brukervalg, 
noe som beskrives senere i dette notatet.

Alternativt, dersom det ikke er brukeren som velger leverandør, må den som gjør det (for eksempel 
kommunen) faktisk sette krav til kvaliteten i tjenestene. Kravene må beskrives i gode kontrakter, og 
følges opp gjennom gode målesystemer og kontraktsoppfølging. De som leverer dårligere kvalitet, 
må miste inntekter, for eksempel ved at betalingen reduseres direkte, eller ved at leverandøren ikke 
vinner neste anbudsrunde. 

Mange er opptatt av at det er vanskelig å måle kvaliteten på offentlige tjenester på en god måte. 
Og det er riktig: Det er umulig å skrive komplette kontrakter for offentlige tjenester, og til enhver 
tid håndheve dem strengt og rettferdig. Men det er mulig å måle kvaliteten i offentlige tjenester, 
selv om målet aldri blir perfekt. Og det er også mulig å sørge for at inntektene til leverandørene 
reduseres, dersom kvaliteten reduseres. Det er også grunn til å tro at de fleste aktører vil ha interesse 
av å oppnå et godt rykte, med tanke på videre forretningsmuligheter. En leverandør som så vidt 
oppfyller sin kontrakt, men hele tiden legger seg på et minimum, og benytter enhver anledning til å 
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kutte kvaliteten, gjør neppe underverker for å overbevise rådmannen i nabokommunen om at flere 
private aktører er veien å gå. Private leverandører i velferdssektoren vet også at deres muligheter 
for å få lov til å drive eller utvide sin virksomhet er helt avhengig av at opinionen ikke snur seg mot 
dem. Et dårlig rykte gir større politisk motstand.

Dessverre er rykter og uformelle skjønnsvurderinger mindre effektive i offentlig sektor og offentlige 
anbud, enn i private markeder. Det skyldes blant annet begrensninger i konkurranselovgivningen. Et 
viktig bidrag til bedre konkurranse om offentlige anbud, kan derfor være å se på hvordan man kan 
gi et visst rom for menneskelig skjønn, erfaring og bedriftenes rykte i anbudsprosessene, uten at 
det fører til forskjellsbehandling, inngangsbarrierer for nye foretak og i verste fall økt forekomst av 
korrupsjon og vennetjenester.

Det er imidlertid noe annet som underspilles i denne debatten, og det er at det også i offentlige 
virksomheter finnes insentiver for å kutte kostnader - og også her kan det gå ut over kvaliteten. Det 
er bare å se på norske kommuner. Mange steder blir de ulike tjenesteproduserende etatene hvert 
eneste år pålagt å kutte kostnadene, eller i hvert fall å kutte kostnadene per bruker. Det er ikke gitt 
at kommunene har gode systemer for å sørge for at dette skjer uten at det går ut over kvaliteten. 
Tvert imot kan styringssvikt i offentlig sektor føre til at kvaliteten reduseres mer enn nødvendig. 
Dette kan skje på grunn av uheldige insentiver i politikk og offentlig forvaltning eller rett og slett 
fordi offentlig sektor også består av mennesker, og menneskelige feil og svakheter er neppe mindre 
utbredt i offentlig enn i privat sektor.57

Brukervalg forutsetter tilstrekkelig kapasitet og lave byttekostnader
Det blir ingen reell konkurranse om kvalitet, hvis alle aktørene vet at de uansett får fylt opp sine 
plasser. Først når man kan tjene eller tape på å tiltrekke seg eller miste brukere, finnes det et reelt 
element av konkurranse som gir de rette insentiver til god kvalitet i tjenestene. Det hjelper ikke å ha 
fritt brukervalg i teorien, dersom antallet plasser er sterkt begrenset.

For å skape en god konkurransedynamikk i en modell med fritt brukervalg, er det derfor avgjørende 
at myndighetene åpner opp for fri (nok) etablering innenfor visse rammer, for eksempel gjennom 
minstekrav til kvalitet. Private aktører som er avhengige av å bli valgt av brukerne for å overleve, 
har mye sterkere insentiver enn både offentlige etater og leverandører med faste kontrakter, til å 
levere tjenester som er tilpasset det folk faktisk ønsker seg. Fritt brukervalg gjør det mulig å velge 
bort aktører som ikke leverer den kvaliteten man forventer, og belønne de som leverer god kvalitet. 
Men da må det også være mulig for de gode og populære tjenesteleverandørene å ekspandere når 
etterspørselen etter deres tjenester øker.

Forutsetningen om tilstrekkelig kapasitet står dels i motsetning til strenge kvalitetskrav til de som 
skal levere tjenester. Dersom minstekravene blir for strenge, blir det kanskje for vanskelig å etablere 
utfordrere til de eksisterende aktørene. Men hvis minstekravene er for lave, tiltrekkes flere aktører 
som jakter kortsiktig profitt. Det gjelder derfor å finne en fornuftig balanse.

Fritt brukervalg forutsetter videre at det ikke har for store omkostninger eller er for vanskelig å bytte 
tjeneste. Å flytte mor fra ett sykehjem til et annet, eller å flytte barnet ditt bort fra trygge omgivelser 
i én barnehage til en annen, er ikke avgjørelser man tar bare fordi man tror man kan få et litt bedre 
tilbud. Også i disse situasjonene kan det være verdifullt å ha muligheten til å bytte leverandør. Men 
det vil sannsynligvis kreve større grad av kvalitetsmåling fra offentlig hold enn for eksempel ved 
hjemmehjelpstjenester, hvor omkostningene ved å bytte leverandør er lavere.58
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Oppsummert er det altså avgjørende at inntektene til private aktører påvirkes av levert kvalitet. Gitt 
at det ikke er for store problemer med asymmetrisk informasjon, kapasitetsmangel eller kostander 
ved leverandørbytte, oppnås dette mest effektivt gjennom fritt brukervalg. Alternativt må det legges 
større vekt på kontrakter mellom myndighetene og de private aktørene. Hvis dette heller ikke er 
mulig, fordi det er for vanskelig å spesifisere tjenesten i en kontrakt, er det høyst sannsynlig gode 
grunner for ikke å konkurranseutsette den aktuelle tjenesten, men heller beholde den i offentlig 
egenregi.

Innvendinger mot markedsløsninger
Konkurranse i velferdssektoren skaper stor debatt, og motforestillingene er mange. Noen av 
innvendingene er svært relevante, andre er mindre godt begrunnet. Her skal jeg se på noen av 
de vanligste innvendingene når man diskuterer å slippe til flere private aktører i velferdssektoren. 
Noen innvendinger handler om selve valgfriheten, som at vi ofte ikke vet hva som er best for oss 
selv, og at frie valg kan gi negative konsekvenser som for eksempel segregering. Andre retter seg 
spesifikt mot profitt og fortjeneste, blant annet hvordan profitt kan føre til at kvaliteten kuttes og at 
de ansattes arbeidsvilkår trues. I tillegg fremmes ofte noen mer pragmatiske innvendinger, som at 
private aktører kan gå konkurs, og at kostnadene til økt byråkrati spiser opp eventuelle gevinster ved 
konkurranseutsetting.59

“Private tjener på vår uvitenhet” (asymmetrisk informasjon)
En viktig innvending mot å overlate viktige velferdstjenester til det private markedet, er at det kan 
være vanskelig å avgjøre hvilken kvalitet tjenesten holder. Dette gjelder både hvis det er myndighetene 
som velger tjenesteleverandør i en anbudskonkurranse, og hvis det er tjenestemottakeren som 
velger leverandør gjennom fritt brukervalg.

Dette problemet kalles gjerne asymmetrisk informasjon, og er et problem som preger alle markeder 
i større eller mindre grad. Selgeren vet nesten alltid mer enn kjøperen om produktet eller tjenesten 
som selges.

Et eksempel er helsetjenester. Det kan være svært vanskelig for meg som pasient å vite om akkurat 
den behandlingen jeg får, faktisk virker. Hvis jeg føler meg friskere, er det da på grunn av behandlingen, 
eller ville jeg blitt frisk uansett? Hvis jeg ikke blir friskere, er det fordi behandlingen er dårlig, eller 
ville jeg blitt enda sykere uten behandling? Det samme gjelder utdanning. Det vil sannsynligvis ikke 
bli klart før langt senere i livet om den undervisningen man får som barn og ungdom, egentlig er god. 
Og uansett vil det være vanskelig, for ikke å si umulig, for foreldrene å skille mellom effekter av arv 
og miljø, og effekter av skolen. 

Asymmetrisk informasjon i et marked medfører enkelt sagt at kundene ikke vet hva de egentlig 
får, og derfor risikerer at tjenesteprodusenten kutter i det som faktisk ville skape kvalitet, uten 
at kunden merker det. Kanskje kompenserer de ved å øke den ”synlige” kvaliteten. Overført til 
for eksempel helsetjenester kan det bety at private klinikker med flotte lokaler og effektive og 
hyggelige resepsjonister kan gi et godt inntrykk, men at det ikke hjelper hvis man får feil pille fordi 
helsepersonellet mangler kompetanse.

Når produsentene har som formål å tjene penger, har de derfor insentiver til å kutte i den kvaliteten 
som kjøperen ikke har forutsetninger for å måle eller forstå. Dette er selve årsaken til at mange 
frykter at konkurranseutsetting fører til kvalitetskutt. 
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Mange konkluderer derfor med at fordi informasjonen kan være asymmetrisk, bør det offentlige stå 
for driften. Tanken er at det offentlige i hvert fall ikke har de samme insentivene til å kutte kvalitet 
for å tjene penger, noe som selvsagt er riktig.

Denne konklusjonen bygger imidlertid på et premiss om at det ikke finnes noe man kan gjøre for 
å sørge for mer ”symmetrisk” informasjon, annet enn å ta over hele tjenesteproduksjonen. Men 
det er svært mye man kan gjøre for å løse opp i problemer med asymmetrisk informasjon. For 
velferdstjenester kan det bety nasjonale standarder, felles målesystemer og krav om åpenhet. I det 
hele tatt burde mange slike tiltak som øker informasjonen egentlig gjennomføres uansett om det er 
det offentlige eller private aktører som utfører tjenestene, og uansett om fritt brukervalg er innført 
eller ikke. Men ved fritt brukervalg er det spesielt viktig å gi brukeren den nødvendige informasjonen 
presentert på en god måte, slik at han eller hun får en reell mulighet til å ta et velinformert valg.

Det viser seg at i frie markeder vokser det ofte frem egne løsninger på dette problemet. Bransje-
standarder, merkevarer, garantiordninger, sertifiseringer og så videre gjør at kundene i større grad 
kan stole på leverandørene. Når kundene opplever at risikoen for at de kjøper ”katta i sekken” går 
ned, går nemlig også betalingsviljen opp. Dermed kan alle parter tjene på at løftene blir innfridd. 
Det er ingenting i veien for at slike ordninger også kan etableres for å øke tilliten mellom borgere og 
private leverandører av velferdstjenester.

Det er altså ingen tvil om at informasjonen kan være asymmetrisk, at det kan være vanskelig å 
avgjøre hvem som leverer tjenester med god kvalitet. Men det er heller ingen tvil om at det går an å 
gjøre noe med dette, selv om leverandørene er private og kommersielle. 

I forbindelse med konkurranseutsetting må myndighetene uansett ta stilling til hvordan de på en 
best mulig måte kan måle kvaliteten på tjenestene de private aktørene utfører. Deretter er det 
sjelden noe i veien for at disse dataene kan deles med publikum på en fornuftig måte, så lenge man 
tar tilstrekkelig hensyn til tjenestemottakere og ansattes anonymitet.

Asymmetrisk informasjon kan ikke alltid løses gjennom bedre kontrakter, bedre målinger eller mer 
informasjon. En viktig årsak til at informasjon blir asymmetrisk, er jo nettopp at tjenestens kvalitet 
kan være svært vanskelig å måle. I slike situasjoner gir det også mindre mening å la den enkelte velge 
fritt – satt på spissen består det frie valget ikke i annet enn å ”velge farge på gardinene”. 

Da kan det også være verdt å huske på at informasjonen ikke blir mindre asymmetrisk om det 
offentlige står for tjenesteproduksjonen. Og selv om offentlige aktører ikke har økonomiske 
insentiver for å utnytte asymmetrisk informasjon for å tjene penger, er det ikke uproblematisk at 
man ikke vet hvilken kvalitet som leveres av offentlige tjenesteleverandører. Såkalt styringssvikt kan 
gjøre at problemet med asymmetrisk informasjon mellom den offentlige tjenesteleverandøren og 
-mottakeren kan være like problematisk som den mellom den private aktøren og brukeren.

“Vi vet ikke hva som er best for oss selv” (agent-problemet)
En av innvendingene som spesielt rettes mot ordninger med brukervalg, er at vi i mange situasjoner 
ikke vet vårt eget beste. Muligheten til å ta et valg i tråd med interessene til den vi velger for (som 
for eksempel kan være et familiemedlem, eller vårt fremtidige selv), er en forutsetning for at fritt 
brukervalg skal fungere.

I en del tilfeller har vi kanskje ikke forutsetninger for å vite hva som er et godt valg, eller våre 
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menneskelige svakheter gjør at vi ikke velger det ”rette”. Et eksempel er den strengt religiøse familien 
som velger hjemmeundervisning for sitt barn, selv om mange vil mene at det ikke er i barnets 
langsiktige interesse. Et annet eksempel er en sterkt rusavhengig person, som kanskje ikke alltid er i 
stand til å gjøre det beste valget om eget behandlingssted. 

Slike utfordringer kalles gjerne ”agentproblemer”, et begrep hentet fra økonomisk litteratur, som 
viser til utfordringen med å få den som tar et valg, ”agenten”, til å handle i den som valget gjelder, 
”prinsipalen”, sin interesse. I det første eksempelet over er agenten foreldrene, men prinsipalen 
er barnet. I det andre eksempelet kan vi tenke på prinsipalen som den fremtidige (forhåpentligvis 
rusfrie) personen, mens agenten er den nåværende rusede personen med sin mulig svekkede 
dømmekraft.

Forutsetningene for å ta gode valg kan også variere fra person til person. Et eksempel er hvis 
arbeidsledige selv skulle velge hvilket arbeidsmarkedstiltak de vil ha. Det er mulig at høyt utdannede 
arbeidsledige med jobberfaring har større sannsynlighet for å finne et tiltak som får dem raskt i 
jobb, mens de med lav utdanning og liten erfaring vil ha dårligere forutsetninger for å vite hva som 
øker sjansene deres på arbeidsmarkedet. Et annet eksempel er det frie valget av fastlege: Forskning 
viser at ved en del lidelser er det bedre å være i jobb enn å være sykmeldt. Men mange pasienter 
mener selv at sykmelding er det rette for dem. I situasjoner hvor det er god legedekning, og dermed 
konkurranse om pasientene, viser det seg at legene skriver ut flere sykmeldinger.60 Altså gir det frie 
valget ikke det beste resultatet, verken for den enkelte eller samfunnet. Hvorvidt dette problemet er 
omfattende nok til å utgjøre et reelt problem, er en annen sak.

Det finnes altså situasjoner hvor den enkelte ikke nødvendigvis klarer å gjøre det beste valget selv. 
Men det betyr ikke at man kan konkludere med at myndighetene alltid foretar bedre valg enn du 
gjør selv. Politikere og byråkrater kan ha helt andre prioriteringer enn å gi deg som enkeltperson det 
beste tilbudet. For eksempel å gi et likest mulig tilbud til alle, eller å vinne valg.

Det andre problemet med argumentet er at det ikke anerkjenner at selv om det fantes en nøytral 
instans som kunne avgjøre hva som var ”det beste” valget, kan mennesker ha helt legitime grunner 
til å foretrekke en annen løsning for seg og sitt liv, enn den presumptivt ”beste” løsningen. 

Spørsmålet om hvem som skal få avgjøre hva som er det beste valget for deg, er til syvende og sist et 
politisk-filosofisk spørsmål. Har staten eller kommunen bedre forutsetninger for å avgjøre dette, enn 
du har selv? Og hvis man mener at dette er tilfellet, er det i så fall noen grunn til å begrense seg til å 
velge barnehage, skole eller sykehjem for deg? Hva med utdanning, yrke eller bosted? 

I et liberalt samfunn er det statens overstyring av dine frie valg som må begrunnes, ikke din rett til i 
utgangspunktet å velge hva som er best for deg selv. At det finnes situasjoner der vi ikke vet vårt eget 
(eller andres) beste, begrunner ikke en generell, statlig overtakelse av vår beslutningsmyndighet. 
Det er mye staten kan gjøre for å hjelpe oss til å bli i stand til å ta gode valg for oss selv. Vi kan få god 
informasjon, vi kan få god tilrettelegging og utdanning. Og selvsagt er det viktig at de som ikke ønsker 
å foreta et aktivt valg selv, får et godt standardtilbud. 61,62

“Private aktører gir segregering”
Kritikerne advarer mot at private aktører i velferdssektoren vil kunne føre til segregering mellom de 
med høy og lav sosioøkonomisk status, og dermed skape og videreføre forskjeller i samfunnet.
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Det er flere måter dette kan skje på. Den første, mest direkte formen for slik segregering, kan oppstå 
dersom det åpnes for at aktørene kan ta betalt så mye eller lite de vil. Da vil typisk de med god råd 
velge de beste (og dyreste) tilbudene. 

En annen mekanisme som også kan føre til det samme, er såkalt ”fløteskumming” fra de kommersielle 
tjenesteleverandørenes side. Fløteskumming betyr at disse bedriftene velger seg ut de brukerne 
som de tror de vil tjene mest på. Fenomenet oppstår i tilfeller med fritt brukervalg, hvor pengene 
følger brukeren i form av en betaling basert på gjennomsnittskostnadene i det offentlige tilbudet. 
Fløteskumming betyr for eksempel at private helse- og omsorgsinstitusjoner unngår å ta inn de mest 
ressurskrevende brukerne, eller at en skole kun tar inn de flinkeste elevene. Siden bedriftene da vil 
ha under gjennomsnittet krevende brukere, mens betalingen er basert på gjennomsnittet, kan de 
sitte igjen med profitt som kun er et resultat av at de velger de rette brukerne. 

Ettersom tjenesteleverandører som skummer fløten vil ha god råd, har de mulighet til både å ta ut 
et høyere overskudd, og bruke deler av differansen på å gjøre brukerne fornøyde. De som taper på 
fløteskumming er selvsagt de som ikke får plass hos disse leverandørene, og som må bli igjen i det 
offentlige tilbudet. Dette tilbudet kan dermed ende opp med å måtte betjene en overvekt av de 
ressurskrevende brukerne, men får kun beholde ressurser tilsvarende det tidligere gjennomsnittet 
av kostnader. 

Det kan ikke utelukkes at det finnes insentiver til fløteskumming i et system med fritt brukervalg. 
Men det er også helt klart mulig å gjøre noe for å motvirke disse insentivene. I en artikkel fra 2008 
viser forskerne Dennis Epple og Richard Romano at to tiltak effektivt kan hindre fløteskumming i et 
system med fritt skolevalg hvor pengene følger eleven: Man må sette tak på egenandelene (eller 
sette dem til null), og man må kreve at de private institusjonene som får støtte fra det offentlige, 
ikke får lov til å sortere elevene etter andre kriterier enn i det offentlige systemet.63 Nettopp slik 
fungerer de fleste konkurranseutsatte offentlige tjenestene i Norge. Normalen er at det er strenge 
begrensninger for egenbetaling og sortering på andre kriterier enn de offentlige. 

I en NIBR-rapport fra 2003 vises det til at private skoler tar imot barn med ekstraordinære behov.64 
Det finnes altså eksempler på at private institusjoner også konkurrerer om å være best for de 
som trenger det mest, ikke bare best for de beste. Se også kapittelet om hvordan private bidrar til 
mangfold og valgfrihet for mer om dette temaet.

En noe mer subtil årsak til segregering, er at forutsetningene for å ta gode valg varierer i befolkningen. 
Skolevalg brukes ofte som eksempel: Høyt utdannede, velstående borgerne har best forutsetninger 
for å gjøre gode valg for sine barn, og setter seg også i større grad inn i de ulike tilbudene. Det hevdes 
også at en del av disse foreldrene ønsker å ha barna sine på skoler hvor også de andre barna er ”hvite 
og rike”, for å spissformulere. Denne påstanden er imidlertid dårlig begrunnet. I NIBR-rapporten 
nevnt tidligere heter det at 

Foreldre som har valgt private skoler velger seg til miljøer som de oppfatter som å være etnisk og økonomisk 
mer heterogene enn de miljøene de velger seg bort fra. Dette gjelder både fra miljøer dominert av etniske 
minoriteter, men i enda større grad fra miljøer som oppfattes som å være etnisk norske homogene miljøer.65

En annen måte å beskrive noe av det samme problemet på, er bekymringen for at konkurranse 
legger større vekt på ”exit” enn på ”voice”. Med det menes at om man er misfornøyd i et system 
med konkurranse (og fritt brukervalg), så kan man bare forlate institusjonen og velge seg en annen 
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(”exit”), noe de ressurssterke kanskje gjør oftere enn de mindre ressurssterke. I et system hvor man 
ikke kan velge, er det større sjanse for at de ressurssterke sier fra, og krever forandringer, dersom 
tjenesten er for dårlig (”voice”). Mer ”exit” og mindre ”voice” kan føre til at de som ikke velger 
alternative tilbud, blir sittende igjen med dårligere tjenester enn de ellers ville gjort. 

Det i så fall en påstand som må belegges empirisk. Det kan jo også hende det er motsatt: At trusselen 
om ”exit” (og dermed inntektstap) gjør at tjenesteleverandøren møter ”voice” (altså klager på 
tjenesten) med større alvor. De som vil kreve at folk beholder et tilbud, selv om det finnes et billigere 
og bedre alternativ, for at de skal føle seg presset til å drive politisk påvirkningsarbeid, bør ha klare 
bevis for at det gir bedre resultater for alle. 

Sverige har et system med fritt skolevalg nært opptil det Epple og Romano beskrev som ideelt for å 
unngå fløteskumming og segregering. Så viser da også flere studier at det er liten grad av segregering 
i det svenske systemet.66 Men noe segregering forekommer. Enkelte forskere spekulerer nettopp i at 
det er de mer subtile kriteriene som studiemotivasjon og ikke-målbare sosioøkonomiske forskjeller 
elevene segregeres etter.67

Det viktige spørsmålet blir da: Er dette et stort problem? Mye tyder på at det ikke er det. En nyere 
studie fra Sverige, av Anders Böhlmark og Mikael Lindahl, viser tvert imot at forbedringene i 
skoleresultater ved fritt skolevalg i Sverige ikke skyldes bedre resultater i de private skolene, men 
først og fremst konkurranseeffekter som gir bedre resultater i alle skolene, også de offentlige.68

Segregering kan altså være et reelt problem ved konkurranseutsetting. Men segregering kan også 
forekomme når det ikke åpnes for konkurranse. Vi mennesker har nemlig en tendens til å bo i 
nærheten av andre mennesker som har lignende sosio-økonomisk bakgrunn og status som oss selv. 
Når bosted er eneste kriterium, for eksempel for hvilken skole man går på, vil graden av segregering 
i skolen gjenspeile graden av selv-segregering i boligmarkedet.

Fraværet av muligheten til å ”ta med seg” den offentlige støtten til et alternativt tilbud kan også 
resultere i segregering mellom de som har og de som ikke har råd til å velge et helprivat tilbud, som 
beskrevet tidligere i notatet. Dette er kanskje ikke noe stort problem så lenge det er lite utbredt. Men 
i en situasjon hvor kvaliteten på det offentlige tilbudet presses, for eksempel på grunn av trangere 
offentlige budsjetter, blir dette spørsmålet mer relevant.

Segregering er ikke bare et spørsmål om resultater. Spesielt institusjoner som grunnskolen har flere 
funksjoner enn å produsere best mulige skoleresultateter. Dersom man har som mål at barn med 
alle slags bakgrunner, evner og erfaringer skal gå i samme skole, må man legge vekt på å unngå 
at de sorteres nettopp etter slike bakgrunnsvariabler. Det er imidlertid lite som tyder på at en 
gjennomtenkt introduksjon av konkurranse, brukervalg og private aktører skaper større problemer 
med segregering enn hva dagens system gjør.

“Skattepenger går til profitt, ikke velferd”
Et utbredt argument mot private aktører er at det er galt at deler av summen det offentlige betaler 
til leverandørene, kan ende opp som profitt. Pengene som går til profitt er ”bortkastet”, de kunne 
heller vært brukt til flere ansatte eller høyere kvalitet på annet vis. Dette argumentet virker kanskje 
intuitivt fornuftig.
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Men skattepenger ender opp som profitt hele tiden. Skulle man unngått dette, måtte det offentlige 
straks slutte å kjøpe noe som helst, alt fra papir til skolebygg og saksbehandlingssystemer. Alt måtte 
produseres og leveres av det offentlige selv. Det er innlysende at dette ville være en svært lite effektiv 
strategi. Selve grunnlaget for at profitt oppstår er at de private produsentene klarer å produsere til 
en lavere pris enn det offentlige selv ville gjort for tilsvarende tjeneste. Gevinsten deles – én del 
tilfaller det offentlige, i form av lavere kostnader, og én del tilfaller den private produsenten i form 
av profitt.

Om man sluttet å kjøpe inn varer og tjenester, ville det blitt slutt på profitten – men det ville også 
bli brukt flere skattekroner for å produsere alt man trengte. Og om man forbød aktørene å gå med 
profitt, ville en viktig del av poenget med å bruke eksterne leverandører forsvinne. Det er nettopp 
muligheten til å tjene penger som gjør at det kan oppstå konkurranse blant leverandørene, slik at det 
offentlige kan få både bedre og billigere produkter og tjenester – selv med profittmargin. 

Det trenger selvsagt ikke alltid å være sånn, og det er nettopp derfor offentlige virksomheter også 
utfører en del oppgaver ”in-house”, for å bruke et begrep fra forretningsverdenen. Nettopp denne 
avveiningen mellom å utføre en oppgave selv eller å sette den bort til underleverandører, er og bør 
være en naturlig del av den daglige driften også i offentlige foretak. Målet bør være å få mest og best 
mulig tjenester til publikum for de skattepengene som brukes.

Når det kommer til stykket, aksepterer de aller fleste motstandere av private aktører i helse, omsorg 
og utdanning at man i en eller annen grad må kjøpe inn materiell og underleveranser i markedet. For 
eksempel er det få som mener at skolene bør ansette egne rørleggere, elektrikere eller taktekkere, 
selv om disse aktørene drives med profitt.

Når noen tjener penger på å hjelpe det som åpenbart er mennesker i en vanskelig situasjon, slik som 
mennesker i asylmottak, barnevernsbarn eller eldre, kan det vekke reaksjoner. Svært høy avkastning 
kan være et tegn på at konkurransen ikke fungerer godt, særlig hvis den høye avkastningen holder 
seg over tid. Men hva er ”svært høyt” avkastning? For å svare på det må man ta med i betraktningen 
at avkastningen også skal inkludere betaling for investert kapital og betaling for risikoen den private 
aktøren bærer. Det gir for eksempel lite mening når mediene peker på størrelsen på overskuddet til 
et asylmottak, uten å si noe om hvor stor omsetningen er, og uten å si noe om tidsperspektivet på 
avtalene som inngås. Hvilken risiko tar den private aktøren på seg? 

Dersom avkastningen fremdeles er høy etter at man har justert for kapitalkostnader og risiko, kan det 
være gode grunner til å gjøre nærmere undersøkelser. Kanskje har aktørene for stor markedsmakt. 
Kanskje er det mangler i oppfølging av kvalitet. Kanskje kan kvalitetskravene økes eller prisen 
reduseres. Det er mye viktigere å følge med på utviklingen over tid, enn å sette en spesifikk grense 
for hvor høy profitten kan bli. En slik grense kan innebære at man kurerer symptomet heller enn 
årsaken. 

Om man ser høy profitt, justert for risiko, og man samtidig ser tegn til at kvaliteten forringes, særlig 
innenfor tjenester der det er vanskelig å kontraktsfeste kvalitet, er det imidlertid gode grunner til 
å tenke seg om. Hvis man ikke klarer å sørge for at konkurransen er effektiv nok, faller naturlig nok 
poenget med konkurranse bort.
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“Profittmotiverte aktører skviser de ansattes arbeidsvilkår”
De offentlige tjenestene er til for brukerne av dem. Det er hvilken kvalitet man skaper for slutt- 
brukerne, i forhold til hvilke ressurser som går med i produksjonen, som avgjør hvor vellykket en tjen-
este er. Dette betyr ikke at andre aspekter, som for eksempel de ansattes situasjon, er uvesentlig. 
Økt kvalitet og kostnadseffektivitet er fullt ut forenelig med, og ofte helt avhengig av, gode arbeids- 
miljøer og ansettelsesvilkår for de som utfører den viktige jobben det er å levere velferdstjenester til  
landets innbyggere. Det er derfor god grunn til å ta på alvor bekymringen for at de ansattes 
arbeidsvilkår vil lide ved større innslag av private aktører.

I utgangspunktet er det vanskelig å forstå hvordan det å få flere potensielle arbeidsgivere skal være 
en ulempe for eksempel for helse- og omsorgsarbeidere. Flere aktører reduserer arbeidsgivers 
monopolmakt. Det kan gi en sunn konkurranse om kompetansen, noe som igjen kan gjøre ulike yrker 
i velferdssektoren mer attraktive.

Imidlertid kan det oppstå en uheldig dynamikk, dersom kommunen velger å sette et eksisterende 
sykehjem ut på anbud, og forhandler hardt for å få kostnadene ned. Da kan de som jobber der, 
risikere å bli overført til en privat arbeidsgiver med dårligere vilkår.

Det er langt vanskeligere å ”skvise” arbeidstakerne dersom det er en reell risiko for at nåværende 
eller potensielle ansatte velger en annen arbeidsgiver dersom de ikke er fornøyd med vilkårene. 
Dette er sannsynligvis tilfellet innen helse- og omsorgssektoren allerede i dag, og vil sannsynligvis 
bli enda mer fremtredende i tiden som kommer. Det er allerede i ferd med å bli underskudd av 
kvalifisert helse- og omsorgspersonell, og i fremtiden må aktørene regne med å jobbe hardt for å 
tiltrekke seg nok og riktig personell. Å presse lønns- og arbeidsforhold vil derfor være en stor risiko.
Om man vil være helt sikker på å unngå dårligere lønn eller andre betingelser, er det fullt mulig å 
spesifisere hvilke lønns- og arbeidsbetingelser som skal gjelde. Men dette kan igjen føre til et altfor 
rigid system, hvor man går glipp av muligheter for å finne smartere og bedre måter å organisere 
arbeidet på. En bedre løsning er å tillate fri (nok) etablering, som for eksempel kan bety å sette 
minimumskrav til kvalitet, og å tillate fri konkurranse både om kunder og om arbeidskraft. 

Igjen er en avgjørende forutsetning at bedrifter som leverer lavere kvalitet i tjenesten risikerer å 
tape inntekter. Men det kan ikke være slik at ”kvalitet” tolkes som at man gjør alt akkurat slik man 
har gjort det tidligere. Igjen er det i svært mange tilfeller gode grunner til å la brukerne selv avgjøre 
hvem de mener gir dem det beste tilbudet.

Ofte trekkes dårligere pensjonsvilkår i det private frem som et argument mot konkurranseutsetting. 
Men det er ikke nødvendigvis riktig at de private tilbyr dårligere pensjon. En beregning utført for NHO 
Service i 2012 viste at en arbeidstaker som står i jobb til han eller hun fyller 67 år, kan få betydelig 
mer i pensjon enn en som har jobbet i offentlig sektor.69 Mot dette kan man selvsagt innvende at det 
for mange helsearbeidere nettopp er vanskelig å stå i arbeid til fylte 67 år. Det er allikevel vanskelig 
å forstå at pensjonsordninger som aksepteres i store deler av arbeidslivet, nemlig hele privat sektor, 
er uakseptable for akkurat denne gruppen arbeidstakere.

Det er en ønsket utvikling at det skal lønne seg å stå lenger i jobb, og pensjonssystemet i privat 
sektor reflekterer nå dette, i kjølvannet av pensjonsreformen som trådte i kraft 1. januar 2011.70 
Det er ikke pensjonene i privat sektor som er problemet, men pensjonene i offentlig sektor. Det 
offentlige pensjonssystemet er overmodent for reform, slik at det også i offentlig sektor vil lønne 
seg å stå lengst mulig i jobb, og å kombinere jobb og pensjon. Slik det går klart frem av blant annet 
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produktivitetskommisjonens andre rapport, er det av vesentlig betydning for velferdstilbudet i  
Norge at arbeidstilbudet holdes oppe, og et viktig ledd i dette er å sørge for at det lønner seg å stå 
lenger i jobb, også i offentlig sektor.71

“Profittmotivet får ikke sykepleiere til å pleie folk mer effektivt”
I profittdebatten møter man gjerne argumentet om at profitt ikke egentlig er noe godt insentiv for 
den enkelte arbeidstaker. Det er mange andre ting som er langt viktigere, som for eksempel et godt 
arbeidsmiljø og følelsen av kontroll med egen arbeidsdag. 

Det stemmer høyst sannsynlig. Men innvendingen baserer seg på en misforståelse. Det er nemlig 
ikke gjennom den direkte insentiveffekten at profitten hovedsakelig virker. Det er heller, som 
beskrevet tidligere i dette notatet, gjennom institusjonell læring. Dersom de aktørene som leverer 
gode tjenester premieres med økt omsetning og overskudd, vil de vinne frem. Overskuddet gjør 
at de kan ekspandere. Aktørene som ikke leverer like gode tjenester, taper i konkurransen. De må 
enten forbedre seg, eller de forsvinner ut av markedet. Profitt har andre og viktigere funksjoner enn 
å være et direkte motiv til arbeidsinnsats for den enkelte.

“Økt byråkrati koster mer enn man sparer på effektivisering”
I en del tilfeller av konkurranseutsetting kan det virke som om fordelene og innsparingene blir 
løftet frem, mens kostnadene i form av det økte byråkratiet som følger, blir gjemt bort. Forskere 
som studerer effektene av konkurranseutsetting klager over at slike kostnader ikke alltid tas med 
eksplisitt. Som det er beskrevet flere ganger i dette notatet: For at konkurranse skal virke godt, er det 
helt nødvendig at man følger opp at krav og kontrakter overholdes. Det krever at man har byråkrater 
som kan gjøre denne jobben. Regelverket for offentlige anskaffelser er dessuten komplisert, og 
krever mye ressurser og kompetanse å følge opp. 

Men det er også utrolig mange måter å skape unødvendig byråkrati på i forbindelse med kon-
kurranseutsetting. Det finnes mengder av eksempler på at det stilles krav som ikke har noe med 
kvaliteten på sluttproduktet å gjøre. Det handler for eksempel om detaljerte instrukser rundt 
ansattes kvalifikasjoner og organisering av arbeidet, ut over det som følger av arbeidsmiljølov eller 
allmenne krav til den typen institusjon eller virksomhet det er snakk om. En måte å løse opp i denne 
unødvendige byråkratiseringen på, er å gi større makt til den enkelte bruker, slik at dårlig kvalitet blir 
straffet på en mer direkte måte – brukeren kan ta med seg pengene og gå til en konkurrent.

Det man heller ikke må glemme, er at økt byråkrati i forbindelse med konkurranseutsetting også 
kan handle om å få på plass et kvalitetsmålingsregime som kanskje har manglet helt under det 
offentlige regimet. For det er ikke alt byråkrati som er bortkastet. Det økte byråkratiet som følger 
av at man faktisk blir opptatt av å følge med på kvaliteten, både hos de private aktørene og hos de 
virksomhetene som fremdeles drives i offentlig regi, kan derfor i en del tilfeller være et gode for 
kvaliteten på tjenesten som helhet.

“De ideelle aktørene presses ut av de kommersielle”
Som nevnt tidligere i notatet, i avsnittet Konkurranse uten profitt, vil ideelle aktører i prinsippet ha 
et konkurransefortrinn sammenlignet med kommersielle: Ingen krever at de genererer utbytte eller 
økonomisk gevinst. Alt eventuelt overskudd kan gå tilbake i driften og skape en enda bedre tjeneste.
Dersom en ideell aktør i utgangspunktet er like flink og effektiv som en kommersiell, burde derfor 
den ideelle vinne frem. Og spesielt vil dette gjelde dersom kritikerne har rett i at de kommersielle 
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aktørene vil kutte i kvalitet for å spare (og tjene) penger. I slike situasjoner er det spesielt bra at det 
finnes ideelle aktører, som kan fungere som et sammenligningsgrunnlag for de kommersielle, og 
dessuten utkonkurrere profitthungrige kommersielle aktører som ikke leverer god kvalitet.

Imidlertid er det noen grunner som gjør at de ideelle allikevel kan tape i konkurransen. Det er 
problematisk dersom de ideelle har ulemper i konkurransen som skyldes forhold utenfor deres egen 
kontroll, og som ikke egentlig handler om hvor dyktige de er til å levere gode tjenester. 

Den største konkurranseulempen for de ideelle i dag er sannsynligvis de store pensjonsforpliktelsene 
som de ikke kommer unna. I mange tilfeller er disse forpliktelsene inngått fordi det har vært et krav 
fra offentlige myndigheter at når de ideelle tar over oppgaver for dem, må de gi de ansatte de 
samme ordningene som i offentlig sektor.

Det er gode grunner til å forsøke å løse opp i slike historiske skjevheter. En effektiv konkurranse 
forutsetter like konkurransevilkår, og det er som nevnt bra hvis også ideelle aktører deltar og kan vise 
hva man kan få til når ingen penger går til profitt. Et offentlig utvalg ledet av Jon Hippe la i august 
2016 frem sin anbefaling til hvordan man skal løse opp i deler av denne problematikken.72

Så kan det selvsagt også hende at ideelle aktører i andre tilfeller taper konkurransen rett og slett 
fordi de ikke er like dyktige eller effektive som de kommersielle. Det kan for eksempel skyldes at 
noen ideelle organisasjoner har noen av de samme utfordringene som finnes i offentlig sektor, med 
ulike motiver som ikke alltid handler om å gi en best mulig tjeneste. I disse tilfellene er det ingen 
grunn til å gi ideelle aktører spesiell beskyttelse. De bør selvsagt få konkurrere på like vilkår som de 
kommersielle, men når de først gjør det, er det kvaliteten på tjenesten og verdien for brukeren som 
må avgjøre, ikke hvorvidt noen aktører har uttalt noble intensjoner.

“Private aktører kan gå konkurs”
En vanlig bekymring når det finnes private aktører på markedet, er hva som skjer, dersom de private 
aktørene går konkurs. Dette er en forståelig bekymring. Dersom skolen man går på, går konkurs, og 
undervisningen brått må avsluttes, kan det få alvorlige konsekvenser for den enkelte elev. Hvem 
sitter igjen med ansvaret da?

I Sverige gikk skolekonsernet John Bauer, med over 10 000 elever, konkurs i 2013, og mange elever 
måtte bytte skole midt i studieløpet. Det er selvsagt svært alvorlig for de mange elevene som ble 
rammet. 

Det man ofte glemmer i denne diskusjonen, er ulempene ved alternativet, nemlig at dårlige 
institusjoner ikke går konkurs, og ikke forsvinner. Mange glemmer å sammenligne de negative 
konsekvensene her og nå, ved at en skole eller et sykehjem opphører å eksistere, med de negative 
konsekvensene for generasjoner av elever som går i en skole som ikke leverer adekvat undervisning, 
eller pleietrengende som bor på en institusjon som ikke holder mål.

Når dét er sagt, er det selvsagt viktig å sørge for gode systemer for å ta vare på de berørte i en 
konkurssituasjon. Det må være et offentlig ansvar å sørge for at de som kommer i en slik situasjon, får 
bytte til en annen institusjon. Det finnes mange måter å unngå at enkelte aktører spekulerer i konkurs, 
og at det offentlige må ”plukke opp regninga”. For eksempel kan man kreve at skoleeiere stiller 
konkursgarantier, eller at sykehjem som mottar offentlig støtte, er pålagt å delta i forsikringsordninger 
mot nettopp slike hendelser.



C i v i t a - n o t a t  n r .  2 0  2 0 1 6

34

Avslutning
For at effektene av private aktører og konkurranse i velferdssektoren skal bli positive, må man sørge 
for å organisere konkurransen og markedet slik at aktørene har de rette insentivene til å levere høy 
kvalitet til lav pris, samtidig med at det blir en sunn konkurranse om kompetente arbeidstakere.

Det er mange muligheter for å skape dårlig konkurranse. Dårlige anbudsprosesser og svak opp-
følging av kontraktsfestet kvalitet er to vanlige problemer. For tjenester med fritt brukervalg kan 
etableringsbarrierer, et skjevt finansieringssystem eller mangel på god, nøytral og enkelt tilgjengelig 
informasjon gjøre at valgfriheten ikke blir reell. 

Det finnes mange måter å åpne opp for konkurranse og mangfold i tjenester som det offentlige har 
ansvar for på. De ulike modellene har alle sine styrker og svakheter, og kan, under ulike forutsetninger, 
føre til både dårligere og bedre kvalitet og effektivitet. Det er derfor et empirisk spørsmål om 
konkurranse fører til bedre eller dårligere kvalitet og effektivitet når det gjennomføres i praksis. Noe 
av denne empirien vil bli gått gjennom i et kommende Civita-notat.

God konkurranse innebærer at de som leverer dårlig kvalitet for pengene går konkurs, mens de 
som leverer mye velferd for pengene vinner frem. Dette gjelder i velferdssektoren, akkurat som i 
markedet ellers. Men perfekt konkurranse finnes ikke. Til syvende og sist er det derfor et politisk 
spørsmål om man mener fordelene ved konkurranse og valgfrihet for den enkelte veier tyngre enn 
ulempene.

FORFATTER: Notatet er skrevet av Anne Siri Koksrud Bekkelund, politisk økonom i Civita.

Civita er en partipolitisk uavhengig tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse 
og oppslutning om liberale verdier og løsninger. Den enkelte publikasjons forfatter(e) står for alle 
utredninger, konklusjoner og anbefalinger, og disse analysene deles ikke nødvendigvis av andre 
ansatte, ledelse, styre eller bidragsytere. Skulle feil eller mangler oppdages, ville vi sette stor pris på 
tilbakemelding, slik at vi kan rette opp eller justere. 

Ta kontakt med forfatteren på annesiri@civita.no eller civita@civita.no.
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