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Kampen om de varme hendene 
Av Bjørn- Kristian Svendsrud, jurist i Civita

Innledning
12. desember 2019 var ordfører i Oslo kommune, Marianne Borgen (SV), på Paulus sykehjem på 
Grünerløkka i Oslo og åpnet den store julefeiringen ved sykehjemmet. Attendo Care, som den 
gang drev sykehjemmet, hadde stelt i stand julekos med salgsboder, ponniridning, sang, pavlova, 
skolekor, risgrøt, pølser og glühwein, i tillegg til nissebesøk. Paulus har lenge vært blant de beste 
sykehjemmene i Oslo, med høy score på beboer- og pårørendeundersøkelser over flere år. De har 
vært kjent for sine utradisjonelle metoder for å få beboerne til å trives i hverdagen. Et halvt år  
etter nevnte julefeiring ble Paulus sykehjem solgt til ideelle Lovisenberg omsorg, og Attendo har 
forlatt Norge. 

Dette er ikke unikt for Oslo. I flere av de største byene i Norge, der rødgrønne partier vant valget i 
henholdsvis 2015 og 2019, blir en del av de kommersielle sykehjemmene overdratt til kommunene 
selv eller til ideelle drivere av sykehjem. Hensikten med politikken er å redusere antall kommersielle 
sykehjem.
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I forslag til stortingsvalgprogram for kommende periode har Rødt, SV og Arbeiderpartiet  
formuleringer om rekommunalisering, som innebærer at omsorgstjenester utelukkende bør drives 
av det offentlige, eventuelt av ideelle aktører. Senterpartiet har en noe mer vag formulering, men 
det presiserer at det er imot fritt brukervalg innen eldreomsorg. På helse- og omsorgsfeltet generelt 
legger forslaget til Senterpartiets program til grunn at anbudssystemer bør avvikles, og at ideell 
sektor skal styrkes på bekostning av kommersiell sektor. Resultatet av den politiske utviklingen  
på venstresiden er færre kommersielle aktører innen omsorgsbaserte tjenester, som også må sies  
å være målet for de politiske partiene som bedriver en aktiv rekommunaliseringspolitikk. Spørs-
målet er hvorvidt denne politikken medfører utilsiktede konsekvenser. 

Norsk velferdstradisjon har siden 1800-tallet inneholdt en betydelig andel private aktører som 
del av tjenestetilbudet. Tradisjonelt har det vært familiene som hadde omsorgsansvaret for sine 
familiemedlemmer, men det offentlige tok gradvis større ansvar for befolkningen fra og med 
fattiglovene på 1800-tallet. Institusjonene på feltet var i stor grad kirkelige institusjoner, frem til 
fremveksten av ulike organisasjoner på slutten av 1800-tallet. Da det offentlige ikke tok ansvaret 
for svakere grupper i samfunnet, var det frivillig og ideell innsats som hjalp mange, frem til stat 
og kommune fikk lovfestet ansvar for ulike velferdstilbud gjennom 1900-tallet. I dag er det 
kommune og stat som har overtatt ansvaret for helse- og omsorgstjenestene, men med en betydelig  
andel private aktører som et likeverdig tilbud ved siden av det offentlige. Mange av disse private 
aktørene har offentlig finansiering, fordi kommunene har overlatt ansvaret for tjenestetilbudet til 
disse. Det at kommunene har ansvaret for å tilby gode velferdstjenester innen institusjonsbasert 
eldreomsorg og hjemmehjelpstjenester, er ikke et stridstema i seg selv, men hvorvidt  
kommunene skal kunne sette ut driften til private og ideelle aktører er omstridt. Frykten for 
dårlige arbeidsvilkår og den prinsipielle avveiningen om hvorvidt skattepenger skal kunne gå til  
private, fortjenestebaserte bedrifter, ligger til grunn for hvorfor det av enkelte er ønskelig med 
færrest mulig kommersielle omsorgsaktører i Norge. 

Norge får en stadig eldre befolkning, og andelen yrkesaktive per pensjonist er synkende. Dette  
betyr at det blir færre til å bære skattebyrdene dersom ikke flere står i jobb lenger enn i dag. Det  
at Norge har en befolkning hvor andelen i arbeidsfør alder synker, samt at flere eldre mottar kost- 
bare velferdstilbud, gir økt belastning på offentlige finanser. Veksten i offentlige utgifter blir  
potensielt større enn veksten i inntektene. Det skaper behov for innovative løsninger. 

I dag har mange kommuner en egen målsetning om at folk flest skal få bo hjemme så lenge som 
mulig. Dette har ført til at det nå er hjemmebaserte omsorgstjenester som utgjør den største 
andelen sysselsatte årsverk. Dette har kommet som følge av både reformer, faglige og økonomiske 
vurderinger og brukernes ønsker.1 For at kommunene i fremtiden skal kunne tilby lovlige og for- 
svarlige omsorgstjenester av høy kvalitet, vil det være behov for tjenester som bidrar med  
innovasjon, rett kvalitet, integrert velferdsteknologi og sømløse tjenester, samtidig som at 
kapasitetsutfordringen må løses.2 

Kommersielle velferdstilbud finansiert av skattebetalerne har lenge vært et stridstema. Det som 
er nytt, er at Arbeiderpartiet ser ut til i større grad å lene seg på argumentasjonsrekken anført  
av SV og Rødt. Dette gir rekommunaliseringspolitikken en ny dimensjon, fordi den i større grad blir 
gjennomført. 
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«Kampen om de varme hendene» er et begrep som ofte brukes i politiske sammenhenger, og som 
derfor også er brukt her. Det er allikevel viktig å understreke at vi her snakker om høyt kompetente 
yrkesutøvere innen spesifikke profesjoner, uavhengig om de jobber for en privat eller offentlig 
arbeidsgiver. Notatet gjennomgår rekommunaliseringspolitikken som føres i de store byene i Norge, 
avgrenset til å omhandle sykehjemsdrift og hjemmebasert omsorg.

Situasjonsbeskrivelse
Det er i det store og det hele politisk enighet om finansieringsmodellen for omsorgstjenester i Norge. 
Alle kommuner kan kreve egenandel fra de som får langtidsopphold på sykehjem. Dersom beboers 
inntekt ikke overstiger folketrygdens grunnbeløp, kan egenandelen settes til 75 prosent av inntekten 
årlig, fratrukket et fribeløp på 8700 kroner i året. Dersom beboers inntekt overstiger folketrygdens 
grunnbeløp, betales inntil 85 prosent av inntekten årlig.3 Egenandelen dekker ikke hele kostnaden 
for å ha beboere på sykehjem, men for den enkelte beboer er det uomtvistelig en stor sum som 
trekkes fra inntekten.

De fleste kommuner i Norge drifter sykehjem og hjemmehjelpstjenester på egenhånd, mens noen 
kjøper omsorgstjenester i ulikt omfang. Det kan kjøpes tjenester ved å leie sykehjemsplasser på 
institusjon, utenfor eller i kommunen, eller institusjoner kan driftes kommersielt eller ideelt som 
et resultat av en anbudsrunde. Dette notatet tar i all hovedsak for seg utviklingen i de største 
byene: Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø og Stavanger. Det er verdt å bemerke at kommune-Norge  
kjøper tjenester hver eneste dag innenfor andre områder enn helse og omsorg. Barnehagedrift 
og tekniske tjenester er de største sektorene hvor dette er en helt naturlig del av tjenestetilbudet  
som leveres til innbyggerne, selv om også dette har blitt mer omdiskutert de senere årene.

                                                                                                                                                                                              

Tabellen 4 ovenfor viser utviklingen i andel sykehjemsplasser som ble driftet av private og ideelle fra 
2010 til 2017. Dersom tabellen hadde vist de siste års utvikling, ville trenden vært stadig synkende 
for private og ideelle aktører. 
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NHO Service og Handel analyserte i 2019 hele 190 kommuner, for å lage en kommuneanalyse 
av tjenestekvalitet og ressursbruk innenfor utvalgte offentlige tjenester.5 KOSTRA-tall ligger til 
grunn for analysearbeidet som er gjort i disse rapportene. KOSTRA er et nasjonalt system som 
gir styringsinformasjon om kommunale og fylkeskommunale virksomheter. Det er et omfattende 
rapporteringssystem, og landets kommuner blir inndelt i ulike grupper for at rapporteringsdataene 
skal være sammenlignbare. I rapporten «Kvalitet19» fra NHO Service og Handel fremkommer det 
hvor mye de ulike kommunene har kjøpt offentlige tjenester fra private aktører for. I snitt bruker 
norske kommuner 6,4 prosent av kostnadene til helse og omsorg på eksterne aktører.6 Analysen 
finner at de kommunene som scorer høyest på kvalitet og kostnadseffektivitet opp mot ressurs- 
bruk, i større grad kjøper tjenester enn de andre kommunene. 

Tabellen7 ovenfor viser at Oslo kommune har hatt en velferdsmiks når det gjelder institusjonsbasert 
omsorg, med en andel av brutto driftskostnader til kjøp av kommunale tjenester fra eksterne 
aktører på 48,2 prosent. Tabellen8 nedenfor viser at tallet for samme kommune er 25,9 prosent for 
hjemmebasert omsorg.
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Det disse to tabellene illustrerer, er at Oslo kommune i større grad enn landsgjennomsnittet har 
kjøpt omsorgsbaserte tjenester fra eksterne aktører, mens Bergen og Stavanger ligger godt over 
snittet på eksterne aktører innen institusjonsbasert omsorg, og cirka på snittet innen hjemme- 
basert omsorg. Trondheim ligger på snittet for kjøp av omsorgsbaserte tjenester innen både 
institusjon og hjemmebaserte tjenester, men det anses allikevel å være noe lavt til storby å være.  

Ifølge NHO Service og Handel har særlig Oslo kommune, iallfall frem til 2017, lyktes med velferds-
miksen. Fagdekningen blant de ansatte har vært høyere i de konkurranseutsatte sykehjemmene  
enn i de sykehjemmene som kommunen selv har driftet. Av kvalitetsmålinger hvor pleiefaglig 
kvalitet måles, har de private kommersielle aktørene i snitt høyest score sammenlignet med de 
ideelle aktørene og kommunens egne sykehjem i perioden 2007 til 2017. Pårørendeundersøkelser 
viser at det i perioden var de ideelle som fikk høyest score, mens de private kommersielle kom  
på en annenplass. 

Dersom vi ser til Bergen og Stavanger, har de hatt et betydelig lavere antall private og ideelle aktører 
i sin velferdsmiks når det gjelder hjemmebasert omsorg, mens andelen har vært relativt høy for 
institusjonsbasert omsorg sammenlignet med sammenlignbare kommuner. Trondheim har få 
private aktører i sitt totale velferdstilbud, mens Tromsø på sin side er i en annen KOSTRA-gruppe, 
og har tilnærmet null kjøp fra eksterne aktører til institusjonsbasert omsorg. Hva gjelder kjøp fra 
eksterne aktører til hjemmebasert omsorg lå Tromsø frem til 2017 over landsgjennomsnittet,  
med 13,2 prosent i andel av brutto driftskostnader til private aktører.9

 
Byrådene i Oslo og Bergen, samt flertallet av politikerne i Stavanger og Tromsø, har ved en rekke 
anledninger varslet at de ønsker å fjerne kommersielle aktører innen omsorgsbaserte tjenester. 
Totaliteten i de politiske vedtakene som de siste årene er blitt fattet i kommune-Norge, har ført til 
at eksempelvis Attendo Care og UniCare Omsorg har trukket seg ut av Norge, til fordel for ideelle 
aktører. Det er lite empiri som støtter påstanden om at kommersielle sykehjem har misfornøyde 
ansatte eller at beboere og brukere har et dårlig tilbud, allikevel ser det ut til at det er dette som 
ligger til grunn for de politiske føringene.

I byrådsplattformen i Oslo, som er enighetsgrunnlaget mellom de styrende partiene, står det: 
«Eldreomsorgen skal være best mulig, ikke billigst mulig. Kommunen skal være i førersetet hva 
gjelder utvikling av drift av våre tjenester, men vi ønsker også å øke samarbeidet med private ideelle 
aktører. Innen utgangen av 2023 skal alle sykehjem i Oslo være drevet av kommunen eller ideelle 
aktører.»10 Det er også en lignende formulering i Bergens politiske plattform for posisjonspartiene: 
«Det er ikke aktuelt å konkurranseutsette eller privatisere flere av kommunens velferdstjenester 
til kommersielle aktører. Inngåtte avtaler med kommersielle aktører skal respekteres, og når disse 
utløper skal det tas en økonomisk og politisk vurdering på hva som gir det beste tjenestetilbudet.»11

Det ser ut til at beslutningsgrunnlaget for hvorfor velferdstjenestene skal driftes av kommunene 
selv eller av ideelle aktører er ideologisk begrunnet. De partiene som styrer de største byene 
i Norge mener at kommersielle selskaper ikke skal kunne drifte velferdstjenestene, basert på en 
overbevisning om at det er galt at selskaper skal kunne tjene penger på velferd. De mener også at  
det kan gis bedre arbeidsvilkår hos kommunene og ideelle aktører enn hva de kommersielle  
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selskapene kan gi, ved at de som ønsker rekommunalisering er villige til å bruke mer penger på 
det samme tilbudet. Mindretallet i disse kommunene blant opposisjonspartiene som tradisjonelt 
definerer seg på høyresiden i norsk politikk, mener at det bør tillates en velferdsmiks bestående av 
det offentlige, private og ideelle aktører. De vil hevde at dette kan gi kommunene en bedre oversikt 
og kontroll over ressursbruken, som særlig er viktig når ressursbruken i kommunene stadig er  
under press. Flere vil dessuten hevde at det er en stor fordel for kommunene å kunne tilby økt 
valgfrihet, bedre styringsmidler og mer tid til tjenesteforbedring, som igjen kan generere høyere 
kvalitet i tjenestene som tilbys. Egenverdien av å bli selvbevisst på kvaliteten i tjenester som  
produseres av kommunene ved å kunne sammenligne med flere aktører bør heller ikke under-
vurderes.

Da NHO Service og Handel utarbeidet analysen Kvalitet19, uttalte administrerende direktør  
Anne-Cecilie Kaltenborn at «det fremdeles ikke er god nok systematisk rapportering på kvalitets-
indikatorer i kommunesektoren. Dette til forskjell fra de private tilbyderne, hvor kommunene stiller 
kvalitetskrav ved kontraktsinngåelse.»12 Dette er interessant, fordi det viser kompleksiteten i det 
å måle forskjeller mellom private, ideelle og offentlige tjenestetilbydere. Dersom kommunene 
ikke følger opp kravet som ligger i helse- og omsorgstjenesteloven om systematisk arbeid med 
kvalitetsforbedring på en bedre måte, vil det være ekstra krevende for både innbyggere og politikere 
å kjenne kvaliteten på de tjenestene som tilbys av kommunene. Dersom man oppriktig er interessert 
i å få vite om kvalitetsforskjeller mellom tjenestetilbydere, bør det legges til rette for et åpent, 
transparent system for kvalitetskontroll.   

Arbeiderpartiets pragmatisme som forsvant
En av de store skillelinjene i norsk politikk er hvorvidt kommersielle aktører skal få muligheten 
til å levere velferdstjenester på oppdrag for det offentlige. Historisk har velferdsmiksen de siste 
tiårene blitt drevet fremover av høyresiden i norsk politikk, men den har i praksis vært akseptert av 
Arbeiderpartiet. 

Utviklingen i Arbeiderpartiets syn på private omsorgsbedrifter er særlig interessant i denne 
sammenheng. Da tidligere statsminister fra Høyre, Kåre Willoch, fylte 80 år, ble det laget et  
festskrift, redigert av Kristin Clemet og Harald Stanghelle. I dette festskriftet skrev daværende 
stortingspresident og tidligere statsminister fra Arbeiderpartiet, Thorbjørn Jagland, en artikkel hvor 
han beskrev forholdet mellom Høyre og Arbeiderpartiet. Han beskriver i denne artikkelen blant 
annet Arbeiderpartiets syn på deler av velferdsstaten i et historisk perspektiv. Jagland refererer 
blant annet til da Arbeiderpartiets landsmøte i 1987 vedtok valgmanifestet for kommune- og 
fylkestingstingsvalget, hvor det fremkom at «Arbeiderpartiet vil ha et samfunn preget av størst 
mulig trygghet og frihet for den enkelte. Det offentlige skal ha hovedansvar for at grunnleggende 
velferdsbehov blir dekket. Men ikke alle oppgaver må løses gjennom det offentlige. Oppgaver som  
en gang har vært offentlige, behøver ikke være det for alltid. Valget mellom offentlig og privat drift  
må gjøres ut fra den driftsform som best tjener brukernes interesser.» 13 Dette kan bety at 
Arbeiderpartiet har gått fra en mer pragmatisk til en ideologisk linje gjennom de siste 30 årene.  
Dette kan vi også lese ut av biografien til tidligere statsminister fra Arbeiderpartiet, Jens Stoltenberg, 
hvor det skrives at “..en veldrevet offentlig sektor med tjenester av god kvalitet (er) det beste 
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bolverket mot uønsket privatisering og økte forskjeller. Samtidig må vi være opptatt av hva som gir 
det beste tilbudet, og må heller ikke være redd for private løsninger dersom de faktisk gir bedre 
resultater.”

I Arbeiderpartiets programforslag fra 2005 stod det at private løsninger innen kommunal sektor 
burde være overflødig, fordi kommunens tilbud skulle være så godt som mulig,14 men det var 
altså ingen direkte avvisning. Det stod også at «Kommunene har ansvaret for gjennomføringen 
av den offentlige eldreomsorgen i en form som passer de lokale forholdene. Den kommunale 
eldreomsorgen skal utgjøre en helhet, med en kjede av tiltak fra det enkle til det mest kompliserte.»15 
Dette kan tolkes som at det er opp til de enkelte kommuner om de ønsker private aktører innen 
eldreomsorgen eller ikke. I Arbeiderpartiets program fra 2017, drøyt ti år senere, kunne vi lese at 
«Arbeiderpartiet mener eldreomsorg er et felles offentlig ansvar og ønsker ikke kommersialisering 
av pleie- og omsorgstjenestene. Arbeiderpartiet vil samarbeide med ideelle aktører der de kan 
være et viktig supplement til det offentlige.»16 Så sent som i 2018 uttalte imidlertid eldrepolitisk 
talsperson i Arbeiderpartiet, Tuva Moflag, til Dagens Næringsliv at «kommunene hverken kan eller 
bør bygge nok sykehjemsplasser for å dekke den kommende eldrebølgen. Det må komme flere  
trinn i “omsorgstrappen” mellom å bo hjemme og på sykehjemmet”,17 og dette trenger vi altså  
hjelp til fra private. Hun og Arbeiderpartiet ønsket å “sette fart i kommersielle boligbyggeres  
bidrag”.  

I forslag til program for 2021 er tonen en annen, og tydeliggjør den politiske dreiingen i  
Arbeiderpartiet de siste årene. Dette kommer særlig til uttrykk i kulepunktet «Redusere bruken 
av markedsmekanismer i alle deler av velferdsstaten, slik som bestiller-utfører-modeller, out-
sourcing, internfakturering, konkurranseutsetting, privatisering og markedsbasert finansiering av 
velferdstilbudet.»18 Arbeiderpartiets utvikling fra en pragmatisk til ideologisk holdning har skjedd 
gradvis, og resultatet har gitt grunnlag for den rekommunaliseringen som i dag skjer i de store  
byene. 

Varslede endringer basert på politisk ideologi
I et spørsmål fra KrFs Erik Lunde19 til daværende byråd for eldre, helse og sosiale tjenester i Oslo,  
Inga Marte Thorkildsen (SV), ble de økonomiske konsekvensene av byrådets rekommunalisering  
av Oslos sykehjem etterspurt. I 2015 var det 15 kommersielt drevne sykehjem i Oslo. Byråden 
svarte Lunde ved å si at dersom kommunen rekommunaliserer sykehjemmene, inkludert somatiske 
plasser, skjermede plasser, dagsenterplasser og endring i pensjonskostnader, vil merkostnaden 
i 2016-kroner være på 49,5 millioner kroner per år. Dette tallet er i senere tid blitt oppjustert  
av byrådsleder Raymond Johansen (Ap). Han har varslet at den totale kostnaden for å overføre 
samtlige kommersielle sykehjem til kommunen er 135 millioner kroner årlig.20 Dette er en mer-
kostnad for kommunen, til tross for at det har vært de private sykehjemmene i Oslo som har hatt de 
mest fornøyde beboerne. 

Oslo-byrådet har varslet at alle privatdrevne sykehjem skal være drevet av kommunen eller ideelle 
aktører innen 2023. Ved inngangen til 2020 var 10 sykehjem drevet av private kommersielle aktører. 
Ved inngangen til 2021 har Oslo 20 private langtidshjem, men av disse er nå tallet på private  
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kommersielle aktører redusert til to. Utviklingen gir grunn til å tro at samtlige av disse syke- 
hjemmene vil være i kommunens eller ideell regi innen 2023. 

I Bergen er situasjonen som i Oslo, men omfanget er noe mindre. Byrådet avsluttet i 2016  
ordningen med fritt brukervalg for hjemmesykepleie, og på tidspunktet hvor tilbudet ble 
rekommunalisert, var det 320 eldre og pleietrengende som hadde valgt en privat tjenesteyter. 
Videre rekommunaliserte Bergen to sykehjem samme år. Søreide sykehjem kunne i sin tid vise til  
lavt sykefravær og gode resultater fra pårørendeundersøkelser. Sykehjemmet var dessuten  
nominert til prisen «Det gylne måltidsøyeblikk». Likevel måtte Aleris Omsorg avslutte driften 
av sykehjemmet. I 2020 har byrådet varslet at tjenesten «praktisk bistand i hjemmet» også blir 
rekommunalisert. I Bergen har de ansatte vært særlig tydelige på hva de mener om den pågående 
rekommunaliseringen. Sykepleier Siv Eriksen ved Søreide sykehjem, organisert i Sykepleierforbundet, 
sa i 2015 til NRK at «Vi har alle valgt å jobbe i et privat selskap, og medlemmene våre ønsker  
å fortsette. Vi har det godt her. Ingen har snakket med oss, så kanskje de ikke har satt seg inn i 
hvordan ting drives her og hvordan vi har det.»21

I Tromsø ble ordningen med fritt brukervalg av hjemmetjenester sagt opp i slutten av mai 2017, 
knappe 1,5 år etter at ordningen startet opp. Kostnaden for å overta hjemmetjenestene fra Privat 
Omsorg Nord ble estimert til cirka 20 millioner kroner. De 39 ansatte i selskapet skrev i 2017 et  
åpent brev til kommunestyret, hvor de uttrykte at de ikke visste om de skulle le eller gråte av 
beskyldningene som kom mot arbeidsgiver.22 

I Stavanger var situasjonen ved årsskiftet slik at kommunen selv driftet 11 sykehjem, hvorav ett 
er privateid, fem sykehjem driftes og eies av ideelle aktører, mens ett er eid av kommunen, men  
driftes av en privat, kommersiell aktør. I Stavanger-plattformen, som er avtalen mellom partiene 
som styrer Stavanger i dag, står det imidlertid at «Våre sykehjem skal være kommunale eller ideelt 
drevet». 

Forøvrig er det verdt å se til Tønsberg. I slutten av mai 2020 bestemte flertallet i kommunestyret seg 
for å gjøre hjemmehjelpen helkommunal, og tre private omsorgsaktører må forlate avtalene de har 
med kommunen. Ansatte ved Mio omsorg har sagt seg misfornøyde med prosessen til Tønsbergs 
Blad, og sier at de ikke har noe ønske om å jobbe for kommunen.23 

De strukturelle endringene som nå kommer til syne, der private aktører mister kontrakter i flere 
kommuner, er en villet politikk i de kommunene hvor venstresiden vant valget i 2015 og 2019. Det 
er på mange måter en varslet endring, som blir gjennomført fordi velgerne har gitt disse partiene 
tillit til å styre kommunene sine. Det uvisse er hva slags konsekvenser denne politikken vil føre 
med seg på sikt. Gir det flere eller færre sykehjemsplasser, bedre eller dårligere kvalitet, mer eller 
mindre fornøyde beboere og brukere, og bedre eller dårligere arbeidsvilkår for de ansatte? Svaret  
er fremdeles uvisst, men noe vet vi. 
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Velferdsmiksens paradokser 
I debatten om konkurranseutsetting har det fra tid til annen fremkommet eksempler på at 
konkurranseutsetting ikke har fungert etter sin hensikt. Et eksempel på dette er Adecco-saken 
fra 2011. Dagbladet avslørte at Adecco betalte sine ansatte i Oslo langt under tarifflønn.24 Dette  
førte til full opprulling av en rekke eksempler på dårlige arbeidsvilkår i flere kommuner der  
Adecco hadde ansvaret for drift av sykehjem. Etter avsløringen ble selskapet utestengt fra 
anbudskonkurranser, kontrakter ble terminert, og kommunene overtok driften av institusjonene. 
Slike saker er alvorlige, og det undergraver en hel sektor. Omtrent samtidig som Adecco-saken rullet 
opp i mediene, kom det imidlertid også frem at Helse- og velferdstjenesten i Trondheim kommune 
hadde hele 26 000 lovbrudd innen samme sektor. Mens Adecco-sykehjemmene hadde kontrakter 
som kunne termineres, var svaret fra daværende kommunaldirektør Helge Garåsen for Trondheims 
vedkommende at de ville «innkalle til møter med de tillitsvalgte for å drøfte hvordan vi kan inngå 
avtaler som hindrer lovbrudd i framtida».25  Politiet tok ut tiltale mot Adecco for 333 brudd på 
arbeidsmiljøloven, mens Trondheim kommunes 26 000 lovbrudd fikk et forelegg på 200 000 kroner. 
Omdømmetapet var drastisk for Adecco, mens lite tyder på at Trondheim som arbeidsgiver og 
velferdstjenestetilbyder fikk en liknende omdømmebelastning. 

Det blir altså også avdekket lovbrudd innen det offentlige tjenestetilbudet. I 2019 fremkom det  
at Oslo kommune hadde 250 000 lovbrudd på arbeidsmiljøloven, fordelt over fire år.26 Da  
NRK spurte om tall for lovbrudd innen sykehjemsetaten, svarte etaten at de hadde registrert  
65 000 lovbrudd, hva gjelder krav om arbeidstid, overtid og hviletid fra 2013 til 2019.27 Det er 
tankevekkende at private aktører som begår brudd på arbeidsmiljøloven, som regel opplever større 
konsekvenser enn hva kommuner opplever når de begår de samme lovbruddene. På den annen  
side kan dette gjøre at de private omsorgsbedriftene til enhver tid er avhengige av å være mer 
skjerpet i rutinene sine for å unngå lovbrudd. Lovbrudd er like alvorlig for ansatte, beboere og 
brukere, uavhengig av hvilken aktør som er arbeidsgiver. 

Et etterlatt inntrykk av den politiske debatten er at arbeidsvilkårene til de ansatte i private 
omsorgsselskaper er dårlig. Da er det interessant å se på de prosessene hvor det har skjedd en 
rekommunalisering. Da Tromsø kommune sa opp sin kontrakt med Privat Omsorg Nord, stod det 
i de ansattes brev til kommunestyret at «De siste månedene er det gjennom media fremsatt en  
rekke merkelige beskyldninger mot vår flotte arbeidsplass. Vi skal, etter sigende, profittere på 
gamle og syke, vi har dårligere arbeidsvilkår, lavere lønn, elendig pensjonsavtale, følger ikke 
Arbeidsmiljøloven, vi har en leder som utnytter oss og som visstnok har hemmelig konto i utlandet. 
Kontoen fylles gradvis opp av fellesskapets midler og innbyggernes skattepenger, må vite. Vi 
ansatte har løselige arbeidsavtaler og sparkes ut etter hvert som pasientene dør, kan Fagforbundets  
nye leder i Tromsø fortelle oss. Kreativiteten er stor, det skal de ha, men vi vet ikke lenger om vi  
skal le eller gråte!». Frustrasjonen var stor blant de ansatte over villedende informasjon som ikke 
stemte med virkeligheten. 

De samme tendensene så man i Bergen. Da Søreide sykehjem og Odinsvei bosenter i 2016 
ble rekommunalisert, var tillitsvalgte fra både Sykepleierforbundet og Fagforbundet til stede i 
offentligheten for å forsvare sine private arbeidsgivere. De ansatte ble ikke lyttet til, verken av egne 
forbund eller bystyret i Bergen. Selskapet som den gang drev Søreide sykehjem, leverte institusjonen 
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tilbake til kommunen med god kvalitet til en lavere pris enn snittet av kommunens egne sykehjem. 
Trivselen var høy hos både beboere og pårørende, og sykefraværet blant de ansatte var lavt.28

Et annet interessant moment som er viktig for enhver arbeidstaker, er lønnsnivået blant de  
ansatte. Til tross for at private omsorgsbedrifter er en del av trepartssamarbeidet, blir det ofte 
fremstilt som om de private omsorgsbedriftene bedriver sosial dumping av sine ansatte. NHO 
Service og Handel har hatt en gjennomgang av sine medlemsbedrifters lønnsnivå basert på tall 
fra Statistisk sentralbyrå (SSB) og Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon i 
Norge (KS). Gjennomgangen viser at på sykehjem utenfor Oslo er lønnsnivået for ufaglærte med 
lav ansiennitet i gjennomsnitt høyest i grunnlønnen på private sykehjem. Helsefagarbeidere i alle 
ansiennitetskategorier har i gjennomsnitt høyest avtalt lønn hos de private aktørene, men med alle 
tillegg lønner private sykehjem noen ansiennitetsgrupper høyere, mens kommunen lønner andre 
ansiennitetsgrupper høyere. Ansatte med 16 år eller lenger ansiennitet lønnes likt. For sykepleiere 
viser lønnsstatistikken at de private betaler høyest avtalt lønn, men at forskjellen mot kommunene 
blir mindre når man medberegner alle tillegg; da lønner private og kommunene ganske likt.  
Dersom man ser på tallene for Oslo isolert sett, viser de at Oslo kommune er lønnsledende, og  
de har hatt dette som en egen rekrutteringsstrategi. Oslo har hatt høyere innslag av private og  
ideelle aktører enn de fleste andre kommuner i Norge, noe som har gjort konkurransen mellom de 
ansatte større.29

Hva gjelder pensjon viser det seg at arbeidstakere med innskuddsbasert pensjonsordning i  
privat sektor får utbetalt mer i pensjon ved fylte 67 år, enn de som jobber i offentlig sektor.30  
Norwegian Insurance Partner (NIP) har sammenlignet privat innskuddspensjon og offentlig 
ytelsespensjon ved to, fire og fem prosent i innskudd, og ifølge NIP er det de som jobber i privat 
sektor som kommer best ut, selv ved kun to prosent innskudd, så sant arbeidstakeren går av med 
pensjon ved 67 år. Den mest utbredte ordningen, ifølge NHO Service og Handel, er fem prosent 
innskuddspensjon, med unntak av sykepleiere med ytelsespensjon. Det er imidlertid viktig å 
understreke pensjonsutfordringen for ansatte som er over 55 år, og som har jobbet i kommunal 
sektor frem til han eller hun skal begynne i privat omsorgssektor. Disse kommer som oftest dårligere 
ut med innskuddsbasert pensjon enn med ytelsesbasert pensjon. Da er det viktig at kommunene 
som ansvarlig for anbudet utformer et eget pensjonsoppgjør for de som kommer dårligst ut, slik at 
ingen mister opptjente rettigheter. 

Det er, alt oppsummert, ikke grunnlag for å kunne si at ansatte i private omsorgsbedrifter tjener 
dårligere, får dårligere pensjon eller mistrives mer på jobbene sine sammenlignet med ansatte i 
kommunene, generelt sett. Det vil naturligvis alltid være enkelteksempler med ansatte som opplever 
dårlige vilkår i både kommuner og hos private og ideelle aktører, men det er også fordi det alltid  
vil finnes variasjoner mellom ulike omsorgsbedrifter og kommunene. 

Konsekvenser av rekommunaliseringen 
Det blir dobbelt så mange eldre over 70 år i 2060 som i 2018, og tre ganger så mange over 80 
år. Norge står overfor en demografisk utvikling som vil gi kommunene utfordringer med å 
finansiere velferdstilbudet sitt. Det er ventet at norske kommuner kan ha behov for 30 000 nye 
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heldøgns omsorgsplasser innen 2030,31 og et behov på omlag 38 000 nye årsverk innen helse- og 
omsorgssektoren innen 2028. Samtidig er det forventet at Norge vil oppleve mindre økonomisk 
handlingsrom i tiden som kommer. Økte kostnader som en følge av demografiske endringer skjer 
samtidig med at Norge kan forvente lavere avkastning fra oljefondet, redusert produktivitetsvekst  
og fallende oljeinntekter. Dette gir utfordringer for kommunene, som skal levere lovlige og  
forsvarlige velferdstilbud til innbyggerne. Fremtidens velferdsbehov må derfor trolig løses gjennom 
effektive og innovative løsninger, samtidig med at folk flest må bo hjemme lenger.  

Private omsorgsbedrifter har frigjort kommunale budsjettmidler, fordi de har klart å drive  
institusjoner og hjemmebasert omsorg mer effektivt enn kommunene selv. Dette kan også sees i 
mindre norske kommuner som har gjennomført anbudsprosesser innen eldreomsorgen. Et eksempel 
på dette er konkurranseutsettingen som i sin tid ble gjennomført i Austevoll kommune. KPMG 
gjennomførte i 2017 en evaluering av denne konkurranseutsettingen,32 og kom frem til at den har 
bidratt til at «kommunens utgifter innenfor pleie og omsorg har blitt relativt forutsigbare gjennom 
kontrakten med Aleris», og at Austevoll brukte mindre på pleie og omsorg enn sammenlignbare 
kommuner, uten at fagtettheten ble redusert. I KPMGs evaluering kom det frem at de ansatte trivdes 
i jobben, og at de opplevde tilbudet om fagutvikling som godt, og at turnusordningen var godt likt. 
Sykefraværet gikk betydelig ned etter konkurranseutsettingen, og evalueringen påpeker at Aleris 
sine forebyggende tiltak er en «plausibel forklaring» på lavt sykefravær. Brukere og pårørende  
var forøvrig fornøyde med tjenestetilbudet. 

En sannsynlig konsekvens av rekommunaliseringspolitikken som føres i mange norske kommuner,  
er økte kommunale utgifter til pleie og omsorg, uten at man med sikkerhet kan si at dette øker 
kvaliteten. Når byrådet i Oslo kommune rekommunaliserer Oslos sykehjem, øker den totale kostnaden 
for dette alene med 135 millioner kroner årlig. Dette er riktignok kun en prognose, ettersom at  
det totale kostnadsbildet er vanskelig å beregne i en omstillingsprosess. Hvorvidt kommunen her  
har beregnet alle kostnader, vil tiden vise. Byrådsleder Raymond Johansen forklarer at  
byrådet er villig til å betale prislappen for å gi det de mener er trygge og gode arbeidsvilkår, samt 
gode tjenester for Oslos eldre innbyggere.33 Det er imidlertid lite som tilsier at arbeidsvilkårene  
hos de private kommersielle aktørene er dårlige, og på brukerundersøkelser kommer altså de  
private best ut. 

Et interessant moment i forståelsen av hvordan kvalitet utvikler seg, er innovasjon innen pleie 
og omsorg. Dette er krevende å måle. Det skjer mye spennende på feltet, og en fellesnevner er 
utviklingen av velferdsteknologi. Stadig flere kommuner tar i bruk teknologi som skal hjelpe folk 
i hverdagen. Spekter og NHO Service og Handel fikk levert utvalgsrapporten «Morgendagens 
samfunnsutfordringer»34 i mars 2019. Noe av det som fremkommer i denne rapporten, er at et 
mangfold av velferdstilbydere gir rom for innovasjon og nye arbeidsformer. Rapporten viser til at 
det er stor innovasjonsvariasjon mellom ulike kommuner, og at det er behov for å lære av de som 
representerer beste praksis. Kommunale, private og ideelle aktører kan i større grad samarbeide om 
å utføre samfunnsoppdraget bedre. Flere private og ideelle aktører savner arenaer for utveksling  
av erfaringer og faggrupper der man kan samarbeide på tvers av tilbydere. Bærum kommune  
trekkes frem som et godt eksempel, fordi de har inkludert private og ideelle aktører på de arenaene 
de har etablert for læring og utvikling. Når kommunene skaper felles arenaer hvor innovasjon og  
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fag står i fokus, vil man kunne lære av hverandre. Noen ganger vil det være kommunen som har 
innovative løsninger, andre ganger vil det være private aktører. Sammen kan de gjøre hverandre 
bedre.

Et eksempel på innovative løsninger finnes på Øyane sykehjem i Stavanger. Med støtte fra  
kommunen og Helsedirektoratet har kommunen laget «Aktivitetsdosetten», som tar utgangspunkt i 
at aktivitet kan være medisin ved å berolige, være oppkvikkende og forebygge mot uro. Hver beboers 
interesser blir kartlagt, og tilbudene blir tilpasset. Dette sykehjemmet driftes av et lokalt husmorlag, 
og har med Aktivitetsdosetten kommet opp med en helt spesiell form for innovativ løsning.35  

Et annet eksempel, som også er nevnt i rapporten som det er referert til ovenfor, er etableringen 
av Noen AS. Heidi Wang opplevde at hennes far var blitt dement og ønsket at sykdommen skulle 
bremses, og at han skulle få høyere livskvalitet. Hun fikk flere ideer, men kommunen svarte bare at 
«det er en god idé, det burde noen gjøre». Når kommunen ikke gjorde noe, tok hun saken i egne 
hender. Metoden som Noen AS har utviklet, ble dokumentert og forsket på, med gode resultater. 
Dette er et eksempel på et privat initiativ fra egenerfarte opplevelser som har endt i et selskap som i 
dag leverer tjenester til over 20 kommuner og over 400 familier. Det er verdiskapning i praksis.  

Manglende mangfold i tjenestilbudet innen velferdstjenester kan skape et vakuum av manglende 
innovasjon og nytenkning. Det er ingen tvil om at det finnes mange dyktige mennesker som arbeider 
i kommunale institusjoner og hjemmebaserte omsorgstjenester, men i en tid hvor kommunenes 
økonomi vil bli presset, er det en fare for at innovasjon og nytenkning i praksis vil bli en salderingspost. 
Da vil ikke Norges kommuner klare å levere god eldreomsorg til sine innbyggere i fremtiden. 

Utfordringen videre er at innovasjonsintensiviteten kan avhenge av kommunens størrelse. Små 
kommuner har færre personer å spille på, og med et mindre fagmiljø i en trang økonomisk tid, 
er risikoen at oppgavene som utføres kun er lovlig og forsvarlig, uten kapasitet til å skape rom for 
utvikling av nye ideer og løsninger. De kommuner som har innført fritt brukervalg har fått større 
innsikt i hvilken kvalitet som leveres, anskaffelseskostnader og ressursbruk, noe som må kunne sies 
å være en positiv effekt av samarbeid mellom aktørene. Nytteverdien av erfaringsutveksling og  
læring på tvers av kommunale og private tjenestetilbydere er en direkte positiv konsekvens av å 
tillate et tilbudsmangfold. Dette kan forsvinne dersom tilbudsmangfoldet reduseres.

En annen konsekvens av å ikke inkludere private aktører i velferdsmangfoldet, er kapasitets-
fleksibiliteten som disse kan tilby. Det finnes eksempler på sykehjem som ikke er basert på å vinne 
anbud, men hvor kommuner kan kjøpe plasser ut fra det behovet nærliggende kommuner har for 
ekstra plasser. Et slikt eksempel er Villa Skaar i Lier, et sykehjem som har fått svært god trivselsscore 
blant beboerne. Den fleksibiliteten som disse sykehjemmene tilbyr norske kommuner, kan vise seg å 
være en nøkkel i det fremtidige omsorgstilbudet. Kommunens behov kan variere uten at kapasiteten 
nødvendigvis følger behovet som oppstår. Dersom et menneske har krav på sykehjemsplass, vil det 
være et lovbrudd dersom kommunen ikke har en sykehjemsplass å tilby. Da kan private aktører stå 
klare til å ta imot disse som beboere på sine sykehjem.    

En siste konsekvens det er verdt å bemerke i denne sammenheng, er brukerens mulighet til å få reell  
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valgfrihet innen skattefinansierte tjenester. Det å ha muligheten til å velge en tilbyder av  
tjenester som passer brukerens behov best, vil tilnærmet ikke være mulig dersom kommune-
Norge ikke tillater innbyggerne å ha flere tilbydere å velge mellom. Dette kan gjøre seg gjeldende 
for hjemmebaserte omsorgstjenester, men også innen valg av sykehjem. I de fleste kommuner har 
ikke sykehjemsbeboere reelle valgmuligheter til å velge hvilket sykehjem de skal bo på, fordi det 
ikke er nok sykehjemsplasser å oppdrive. Egenverdien av frihet til valg av tjenestetilbyder i form av 
institusjon og valg av hvem som skal komme hjem og utføre hjemmebaserte omsorgstjenester bør 
ikke undervurderes. For at dette skal være relevant, må valgfrihet anses for å være en verdi i seg 
selv. Det å selv kunne velge tilbyder styrker muligheten for individet til å ta selvstendige valg i en ofte 
kritisk fase av livet. 

Oppsummering
Ressursene som kommune-Norge vil ha til disposisjon av økonomi og arbeidskraft, vil i fremtiden 
være mindre enn behovet. Kommunenes økonomi vil bli stadig strammere, og oppgavene vil øke 
i omfang. Det er med andre ord en forventet ubalanse mellom kommunenes inntekter og utgifter. 
Denne situasjonen må håndteres, og da kan det tenkes at en del av denne løsningen vil være en 
velferdsmiks i den enkelte kommune. I dag går det imidlertid i motsatt retning, hvor kommune-Norge 
bruker mer penger på helse og omsorg, fordi kommersielle selskaper skal ut av tjenestetilbudet 
innen hjemmebasert og institusjonsbasert omsorg i mange kommuner. 

Det er ikke nødvendigvis slik at et samspill mellom offentlige, ideelle og private aktører innen 
institusjonsbasert og hjemmebasert omsorg passer alle landets kommuner. Det er viktig at 
kommunene selv tar en avgjørelse om det tjenestetilbudet de skal tilby sine innbyggere, men 
det er samtidig viktig å skape en forståelse for hvilke konsekvenser det medfører å ikke å tillate 
en velferdsmiks. Denne kunnskapen skaper et bedre beslutningsgrunnlag for de som skal ta av-
gjørelsene. 

For at ideelle og private aktører skal være en integrert del av velferdstilbudet innen institusjons-
basert og hjemmebasert omsorg, vil det være behov for tverrpolitiske løsninger. I en situasjon hvor 
det er ideologiske synspunkter som ligger til grunn for politikken på dette området, vil ulempen 
være at private velferdsløsninger blir politisert. For at det skal være mulig med tverrpolitiske 
løsninger, vil sektoren være tjent med større åpenhet om lønns- og arbeidsvilkår, uten at det skapes 
et feilaktig bilde av situasjonen hos de ulike aktørene. Det er samtidig viktig at både kommuner 
og private aktører er åpne om kvaliteten som tilbys, økonomien som ligger til grunn, og at det  
unngås situasjoner der overskuddet blir uforholdsmessig høyt. Et eksempel på en velferdsmiks  
som har vært ansett for å være vellykket, er barnehageforliket, hvor private og kommunale 
barnehager ble likestilt rent økonomisk. Dette førte til full barnehagedekning, og i stor grad  
valgfrihet for den enkelte familie om hvor barnet skal gå i barnehage. Dette er overførbart til 
hjemmebasert og institusjonsbasert omsorg, dersom det er politisk vilje til det. 

Det er i stor grad mulig å anta at ideelle og private aktører er kostnadsbesparende for  
kommunene. Analysen som NHO Service og Handel har gjort i 190 av landets kommuner før 
kommunereformen, har ikke inngående informasjon om hva kommunene kan gjøre annerledes for 
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å få mer ut av kronene det koster å drifte disse tjenestene selv. Men samlet sett finner analysen  
at de kommunene som scorer høyest på kvalitet og kostnadseffektivitet sett opp mot ressurs-
bruken, i større grad kjøper tjenester enn hva andre kommuner gjør. Det gir en viktig indikator på 
den kostnadsbesparingen private velferdstilbydere kan representere, uten at kvaliteten reduseres. 

Flere kommuner vil ha behov for fleksibilitet i omsorgstilbudet til innbyggerne sine, og uten kjøp  
av private tjenester, vil dette bli svært krevende for kommunene å ha. En tom sykehjemsplass er  
dyrt for en kommune. 

Dersom de siste års tendenser med en omfattende rekommunaliseringspolitikk fortsetter, vil  
det til slutt ikke være kommersielle aktører igjen i Norge som kan tilby et supplement til  
kommunene. Manglende valgfrihet for den enkelte, dyrere tjenester og mindre fleksibilitet for 
kommunene, samt færre arbeidsgivere for de som jobber i helse- og omsorgssektoren kan være 
noen av konsekvensene av denne politikken. Allikevel vil det kanskje hevdes at den største faren  
for sektoren som helhet er manglende innovasjon. Dersom innovasjon i fremtiden blir en  
kommunal salderingspost fremfor en satsningspost, vil utviklingen av sektoren gå tregere, og 
kommunene kan risikere å ikke være i stand til å tilby lovlige og forsvarlige tjenester når stadig flere 
vil ha behov for tjenestene. Dette må, i en eller annen form, løses. 

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt kunnskap og oppslutning om liberale 
verdier, institusjoner og løsninger, og fremme en samfunnsutvikling basert på respekt for individets frihet og 
personlige ansvar. Civita er uavhengig av politiske partier, interesseorganisasjoner og offentlige myndigheter. 
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 bjorn-kristian@civita.no eller civita@civita.no.
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