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Holdninger til private aktører i velferden
Anne Siri Koksrud Bekkelund, politisk økonom i Civita

Innledning
Dette notatet gir en kort fremstilling av holdningene til private leverandører av offentlig finansierte 
velferdstjenester blant alle dagens stortingspartier, pluss partiet Rødt. Notatet tar for seg politikken 
slik den uttrykkes i partiprogrammene. Målet er å bidra til større klarhet i valgkampen, der private 
velferdsaktører høyst sannsynlig vil være tema. 

Sorterer man partiene basert på hvilket inntrykk programmet gir – fra mest positivt innstilt til private 
aktører, konkurranse og ulike markedsløsninger (Frp), til minst positivt innstilt (Rødt) – ser man at 
partiene sprer seg relativt jevnt ut over den klassiske høyre-venstre-aksen. Det går også et relativt 
tydelig skille mellom de ikke-sosialistiske eller borgerlige partiene på den ene siden, og de rødgrønne 
partiene på den andre siden. 

KrF skiller seg noe ut fra de borgerlige ved å være svært opptatt av at de ideelle aktørene skal slippe til, 
gjerne på bekostning av de kommersielle. Arbeiderpartiet skiller seg på sin side fra de andre ”røde” 
partiene ved å være mer positivt til måling av kvalitet. Dette saksfeltet er også et godt eksempel på 
Senterpartiets bevegelse mot venstre i politikken, og ut fra programmet kan partiet plasseres lenger 
til venstre enn Arbeiderpartiet.

Notatet vil først gi en kort oppsummering av det enkelte partiprogrammets omtale av spørsmål 
om private aktører og konkurranse i velferdstjenestene. Deretter følger en tabell med en noe mer 
detaljert oversikt over hvordan programmet omtaler ulike tema knyttet til private aktører i velferden 
generelt, samt private aktører i spesifikke tjenester som barnehager, skole etc. Tabellen er forsøkt 
skrevet i en komprimert form, og gir ikke nødvendigvis direkte sitater fra programmet. Den er 
allikevel forsøkt skrevet på en måte som gjengir programmet mest mulig presist, med minst mulig  
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tolkning og omskriving. Det er ikke nødvendigvis alt som står i programmene om private aktører 
som er tatt med, men alt som er med, er hentet fra programmene. Øvrige utsagn og uttalelser 
i media og i andre saker er holdt utenfor. Det er ikke fordi det er irrelevant eller uinteressant, 
men fordi dette notatet handler om de konkrete løftene om hva partiene vil arbeide for, som gis  
gjennom stortingsvalgsprogrammene.

Notatet er basert på de offentlig tilgjengelige, vedtatte, men i noen tilfeller foreløpige og ikke 
korrekturleste versjonene av partiprogrammene. 

Fremskrittspartiet

Brukerundersøkelser, fritt brukervalg, sammenligninger mot andre kommuner og konkurranse-utsetting 
er viktige virkemidler for å optimalisere tjenesteproduksjonen.

Fremskrittspartiets program er det som uten tvil er mest positivt innstilt til private aktører i alle 
sektorer. Partiet ønsker omfattende og utstrakt bruk av konkurranse som virkemiddel innenfor de 
aller fleste tjenester som det offentlige utfører. Også tilsynet med offentlig virksomhet kan settes ut 
til private aktører.

Partiet har stor tro på at kvalitet kan måles, og/eller at brukere selv skal få velge leverandør. Det 
ønsker eksplisitt større åpenhet om resultater, spesielt i skolen.

Partiet går ikke inn for begrensninger på fortjeneste eller utbytte. Partiet ønsker heller fri 
etableringsrett og fritt brukervalg og/eller måling av kvalitet for alle tjenester. Kommunale/offentlige 
aktører skal konkurrere på lik linje med private. Det skilles i liten grad mellom ideelle aktører og 
andre private aktører. Men partiet nevner frivillige organisasjoner i positive ordelag og ønsker å 
legge bedre til rette for dem på ulike områder, også innen velferdssektoren.

Høyre

Høyre vil: - Sørge for at offentlige myndigheter velger løsninger i markedet der disse er bedre og billigere 
enn det stat og kommune kan utvikle selv.

Høyres program stiller seg også positivt til private velferdsaktører, og beskriver i generelle vend-
inger en rekke fordeler ved større bruk av private aktører (valgfrihet, innovasjon, bedre og  
billigere tjenester). Programmet bruker allikevel mindre plass enn Fremskrittspartiets program på 
å nevne alle sektorene der det er ønskelig å slippe til eller øke innslaget av private aktører. I Høyres 
program er det spesielt helsevesenet som trekkes frem som et område hvor tilbudet fra private/
ideelle skal økes, eller fritt behandlingsvalg skal utvides.

Programmet er mer knapt i omtalen av private aktører i skolen. Det er ønskelig å beholde muligheten 
til å «etablere og drive offentlig finansierte friskoler som et alternativ til den offentlige skolen», men 
det sies ikke noe om å endre loven som forhindrer utbytte, eller tillate flere skoler enn i dag.
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I likhet med i Frps program skilles det i liten grad eksplisitt mellom ideelle og andre private aktører. 
Men programmet trekker frem et ønske om mobilisering av frivillig innsats på en rekke områder. 
I tillegg ønsker Høyre å innføre forsøk med velferdsobligasjoner for å mobilisere sosiale entre-
prenører, en ordning ingen andre partiprogrammer nevner. En velferdsobligasjon er en kontrakt  
som sier at betalingen fra stat/kommune til den private aktøren er avhengig av at det er opp- 
nådd en målbar samfunnseffekt, for eksempel at en tidligere innsatt ikke havner i fengsel igjen, eller 
at en arbeidsledig person kommer i jobb.

Venstre

Samspillet mellom offentlig, privat og ideell sektor er en vital del både for utviklingen av det norske 
velferdstilbudet og for driften av den norske velferdsstaten. (…) Kvalitet må være viktigere enn effek-
tivitet.

Venstre stiller seg positivt til valgfrihet og private velferdsaktører, og vil for eksempel ”legge til  
rette for et mangfold av ulike barnehager”, samt ”tror at helsetjenestene blir bedre med et mang-
fold av offentlige, private og ideelle aktører som tilbyr tjenester”.  På enkelte områder er partiet 
hakket mer avmålte enn Høyre og Frp. Når det gjelder skoler formulerer programmet for eksempel 
et eksplisitt ønske om fortsatt forbud mot utbytte. I høyere utdanning ønsker partiet derimot å 
«sikre de private institusjonene gode nok rammevilkår til å være reelle alternativer for studenter og 
forskere».

Partiet ønsker altså å beholde utbytteforbud i offentlig finansierte skoler, men tar ikke til orde for  
å fjerne mulighetene for utbytte i andre tjenester. Partiet anerkjenner at det finnes en viss tve-
tydighet med tanke på om det er greit eller ikke greit å tjene penger for disse aktørene: «I dag er 
det store forskjeller mellom hvilke krav som stilles til private tilbydere i ulike sektorer. Noen kan ta 
utbytte når de mottar offentlige tilskudd, andre ikke. Det må være et mål å ha like spilleregler og et 
forutsigbart regelverk.» 

Venstre nevner at internasjonale handelsavtaler, som TISA (Trade In Services Agreement), ikke må 
svekke det politiske handlingsrommet knyttet til kontroll og styring med offentlige tjenester og 
velferdstilbud, selv om programmet generelt er positivt til slike avtaler.

Venstres program understreker ønsket om å stimulere frivillige aktører til innsats på mange ulike 
områder, men skiller ellers i liten grad mellom ideelle aktører og andre private aktører.

KrF

Ideell virksomhet er en helt sentral del av samfunnets sosiale kapital.

KrF ønsker å forsvare de private alternativene i barnehage, skole og høyere utdanning. Partiet har 
naturlig nok en spesiell omtanke for religiøse alternativer, selv om det sjelden nevnes eksplisitt i 
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programmet at det er disse man sikter til (et unntak er bibelskoler). Valgfrihet for familien trekkes 
frem som en begrunnelse for å åpne for private tilbud.

KrF legger stor vekt på egenverdien av ideelle aktører, og vier et eget delkapittel i programmet  
til ideelle organisasjoners plass i velferdssamfunnet. Partiet ønsker for eksempel at innslag av  
frivillig innsats skal kunne vektes positivt i anbudskonkurranser i eldreomsorgen. Samtidig vil partiet 
«avskaffe anbudssystemet på helse- og omsorgsfeltet og heller inngå langsiktige avtaler basert 
på kvalitet». KrF vil dessuten etablere et fond for sosial innovasjon, som skal støtte oppstart og 
videreutvikling av nye, ideelle prosjekter som har til hensikt å løse sosiale utfordringer.

I likhet med Venstre, vil KrF beholde utbytteforbud i skolesektoren, og ønsker også utbytte-
begrensninger innen barnevern, men tar ikke til orde for et generelt forbud mot utbytte.

KrF mener at TISA-avtalen ikke må komme «store, multinasjonale selskaper til gode på bekostning 
av fellesskapet».

MDG

Ideelle og private aktører kan på noen områder gi større mangfold og være et positivt supplement, 
men vi ønsker ikke en utvikling der offentlige velferdsmidler går til å finansiere privat profitt.

Miljøpartiet de grønne tar ikke avstand fra private aktører, men mener de kan bidra til større 
mangfold og derfor er et positivt supplement på noen områder. Skole og helsevesen blir nevnt. Men 
programmet understreker at det private tilbudet ikke må gå ut over det offentlige. Partiet vil be-
holde adgangen til å etablere ikke-kommersielle private skoler med pedagogisk, faglig eller religiøs 
profil.

Valgfrihet for den enkelte diskuteres ikke eksplisitt i programmet. Men det nevnes at erfaringene 
med fritt behandlingsvalg skal gjennomgås «før reformen eventuelt utvides». Det er usikkert om 
dette betyr at partiet ønsker mer eller mindre av den typen ordninger.

MDGs program vier stor plass til frivillighet og sivilsamfunn, og partiet ønsker å legge bedre til rette 
for frivillige og ideelle aktører i offentlige anbudsprosesser.

Arbeiderpartiet

Grunnleggende velferdstjenester skal ikke privatiseres eller kommersialiseres.

Arbeiderpartiets program inneholder generelle formuleringer som viser skepsis mot private  
aktører i velferdssektoren. Partiet ønsker ikke at «grunnleggende velferdstjenester» skal privatiseres 
eller kommersialiseres, men definerer ikke hvilke tjenester dette gjelder. Programmet tar ikke 
eksplisitt til orde for noe forbud mot utbytte eller profitt. Derimot vil partiet stille samme krav til  
alle aktører, også når det gjelder lønns- og arbeidsvilkår. 
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Partiet vil avvikle dagens ordning med fritt behandlingsvalg i helsevesenet. Også på skoleområdet 
antydes det en innstramming – kommuner og fylker skal gis adgang til å si nei til privatskoler (med 
offentlig støtte) av hensyn til det totale skoletilbudet. I omtalen av TISA-avtalen understreker 
programmet behovet for å beholde muligheten for gjennom politiske vedtak å gjeninnføre offentlig 
eierskap og styring i sektorer som tidligere har vært privatisert. 

Et område hvor programmet stiller seg positivt til samarbeid mellom offentlig og privat sektor, er 
utviklingen av digitale tjenester og plattformer innen helse.

Partiet ønsker positiv særbehandling av ideelle fremfor andre private aktører. Dette er nevnt i 
generelle vendinger, og helt spesifikt for barnevernet.

I motsetning til sine eventuelle samarbeidspartier lenger til venstre, har Arbeiderpartiet tro på at 
kvalitet kan (og bør) måles. Programmet tar blant annet til orde for bedre måling av kvalitet innen 
både rusomsorg og eldreomsorg, og å basere deler av finansieringen av eldreomsorgen på definerte 
kvalitetsmål.

Senterpartiet

Senterpartiet vil arbeide for en vekst i ideell sektor innen omsorgs- og velferdsområdet, på bekostning 
av en økende privat kommersiell sektor.

Senterpartiet mener privat initiativ og eierskap er «helt sentralt i verdiskapingen i Norge». Men 
på velferdsområdet varsler programmet innstramminger, og tonen er skarpere mot kommersielle 
aktører. Partiet vil blant annet «arbeide for en vekst i ideell sektor innen omsorgs- og velferds-
området, på bekostning av en økende privat kommersiell sektor».

Partiet vil avslutte bruken av anbud og konkurranseutsetting i barnevernssektoren. Partiet er  
også kritisk til dagens ordning med fritt behandlingsvalg i helsevesenet. Senterpartiet mener 
at anbud og stykkprisfinansiering er lite egnet i helse- og omsorgssektoren. På den andre siden 
sier programmet også at Senterpartiet «vil la pasientene fritt velge behandlingssted på̊ offentlige  
sykehus eller private sykehus som har avtale med det offentlige». 

Senterpartiet ønsker ikke en utvikling der en stadig større andel av barnehagesektoren eies av 
kommersielle konsern, og vil arbeide for et lovverk som «sikrer at midler bevilget til barnehage- 
drift skal gå til dette og ikke bli utbytte hos private eiere». Dette gjør partiet til en tydeligere 
motstander av kommersielle aktører enn Arbeiderpartiet.

Også på skoleområdet vil partiet stramme inn. Alternativt livssyn eller alternativ pedagogikk skal 
fremdeles være grunnlag for å tillate private, offentlig støttede skoler, men partiet vil stramme inn 
på godkjenning av profilskoler og yrkesfaglige utdanningsprogram. 

Senterpartiet er imot handelsavtaler som TTIP og TISA, blant annet fordi de «truer offentlig sektor 
slik vi kjenner den».
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SV

SV vil si nei til privatisering og konkurranseutsetting av offentlige tjenester, og søke å tilbakeføre 
tjenester som har blitt privatisert eller konkurranseutsatt.

SV har gjort motstanden mot private aktører i velferden til en av partiets viktigste saker. Partiet 
vil blant annet «avvikle anbudsordninger, bestiller/utfører-modeller, og andre styringssystemer 
tilpasset marked og konkurranse, i velferden». I tillegg vil partiet søke å tilbakeføre (til offentlige 
aktører) tjenester som tidligere har blitt privatisert eller konkurranseutsatt.

SV vil si nei til all profitt på velferdstjenester der det offentlige bidrar med finansiering. Det kan 
imidlertid gjøres unntak for en «begrenset» profitt på den investerte kapital der det er «påkrevd». 

Partiet går et steg lenger enn Ap i omtalen av de ansattes vilkår, og vil innføre en lov som gir offentlig 
ansatte rett til å beholde sitt pensjonsnivå ved konkurranseutsetting eller privatisering.

Et område som skiller SV fra Ap, er SVs eksplisitte motstand mot måling av kvalitet. Programmet 
understreker dette sterkest på skoleområdet. Men det understrekes også flere ganger at bruk av 
ideelle aktører skal styres av «langsiktige kontrakter» i stedet for anbudskonkurranser, og at alle 
styringssystemer tilpasset marked og konkurranse skal avvikles. Programmet nevner flere steder  
at ideelle aktører kan være en del av tilbudet.

Valgfrihet omtales i begrenset grad, men eldre skal blant annet få bestemme mer selv, og styre  
sin egen hverdag.

SV går imot TISA-avtalen, blant annet fordi den «legger press på offentlige tjenester både i Norge  
og andre land».

Rødt 

Den økonomiske krisa brukes til å presse fram nedskjæringer i offentlige budsjetter, og offentlige 
oppgaver legges ut til private slik at de får tilgang til nye markeder til sin tvangsmessige ekspansjon.

Partiet Rødt ønsker å «ta makten fra kapitalen og innføre et sosialistisk samfunn». Det følger naturlig 
av dette at partiet ikke ønsker konkurranse eller markedsløsninger i velferdstjenestene. Partiet  
vil fjerne alle muligheter for profitt på alle velferdstjenester. 

Rødt er helt klart partiet går lengst i retning av rekommunalisering av tjenester. Dette inkluderer  
ikke bare barnehager og sykehjem, men også andre tjenester som i dag leveres av private aktører, 
som for eksempel fastleger, andre primærhelsesentre og tjenester som fysioterapi og ergoterapi.

Rødt er generelt sterkt imot alt de ser som «new public management», altså at metoder hentet  
fra markedet brukes i offentlig styring. De vil derfor avvikle blant annet stykkprisfinansiering  
(nevnt ifm. sykehus og skoler) og nasjonale prøver. 
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Partiet ønsker også at en større del av velferden skal være offentlig finansiert. De vil blant annet ha 
gratis barnehager til alle og ingen egenandeler i eldreomsorgen.

Valgfrihet drøftes i svært liten eller ingen grad. Ordet «ideell» er kun nevnt én gang i Rødts program 
– partiet ønsker at ideelle barnehager skal sikres «stabile og rimelige rammevilkår». 

Rødt ønsker å si opp EØS-avtalen, blant annet fordi de mener den bidrar til mer privatisering.

Avslutning

Dette notatet gir et delvis innblikk i hva partiene totalt sett står for og mener. Skal man få et mer 
helhetlig bilde, må man selvsagt også se på hva de faktisk gjennomfører i posisjon, hva de velger å 
bruke krefter på å kritisere (eller støtte) i opposisjon, hvilke forslag de stiller, politikernes medieutspill 
og ikke minst hva partiets lokalpolitikere velger å gjennomføre i alle landets kommuner, hvor svært 
mange av velferdstjenestene faktisk leveres. Dette notatet forsøker ikke gi en slik helhetlig analyse, 
men kun å gi et oversiktsbilde over ett viktig aspekt, nemlig hva partiene som stiller til stortingsvalg 
lover sine velgere gjennom partiprogrammet.

Notatet drøfter heller ikke betydningen av private aktører og konkurranse i velferden ut over det 
partiene selv uttaler i programmene sine. Dette temaet er imidlertid grundigere drøftet i flere 
andre Civita-notater. Nr. 19 2016: Et forsvar for profitt tar for eksempel for seg fordelene (og 
ulempene) ved profitt som drivkraft, hva som har vært begrunnelsene for å flytte en del tjenester 
ut av markedsøkonomien, og hvorfor man i noen tilfeller bør gjeninnføre markedsprinsipper som 
konkurranse og profitt. Nr. 20 2016: Velferdsinnovatørene diskuterer spesifikt hva private aktører 
kan bidra med i offentlig finansierte velferdstjenester, men også hvilke forutsetninger som det er 
viktig å oppfylle for å lykkes. I nr. 22 2016: Profitt og kvalitet i praksis gjennomgås en del empiriske 
studier av konkurranseutsetting, samt sammenligninger av ulike organisasjonsformer (offentlige, 
ideelle og andre private aktører).

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.

 

https://www.civita.no/publikasjon/nr-19-2016-et-forsvar-for-profitt
https://www.civita.no/publikasjon/nr-20-2016-velferdsinnovatorene
https://www.civita.no/publikasjon/nr-22-2016-profitt-og-kvalitet-i-praksis
mailto:civita@civita.no
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