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Partienes syn på næringsliv og 
velferd langs offentlig/privat-aksen 

Av Aslak Versto Storsletten, prosjektmedarbeider i Civita

Innledning
Det er valgår og landsmøtesesong. Alle de norske partiene skal meisle ut politikk for en ny 
stortingsperiode. Ett av periodens og valgkampens heteste temaer kommer til å bli synet på  
offentlig og privat i næringslivet og i velferden, eller sagt mer spesifikt: synet på statens rolle i 
næringslivet og synet på private leverandører i de offentlig finansierte velferdstjenestene. Dette 
henger nært sammen med klimakrisen og søkelyset på kommersielle aktører i velferden, som  
begge deler har fått økt oppmerksomhet de siste årene. Hva mener partiene?

Dette notatet tar for seg alle partier som per dags dato har potensiale til å komme over sperre-
grensen. Notatet tar for seg politikken slik den uttrykkes i programforslagene som skal vedtas på 
landsmøtene. Politikken slik den uttrykkes gjennom programforslagene er ikke vedtatt politikk, 
men det er uvanlig med store endringer i partiprogrammer fra de blir lagt frem til de blir vedtatt.  
Derfor gir programmene, slik de nå foreligger, klare indikasjoner på hvordan partiene kommer til å 
stille seg. Målet med notatet er å bidra til større klarhet omkring partienes syn.
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I skrivende stund har kun partiet Rødt avholdt landsmøte. Alle de andre partiene har sine lands-
møter utover våren og tidlig sommer, det avsluttes med Senterpartiets landsmøte tidlig i juni. Alle 
momenter omkring næringsliv og velferd fra programforslagene er ikke med i dette notatet, men 
alt i notatet er utelukkende hentet fra programforslagene. Alle programforslagene er offentlig 
tilgjengelige, noen er førsteutkast, mens andre er andreutkast. Notatet er forsøkt skrevet på en måte 
som gjengir programforslagene mest mulig presist. Forfatterens mening omkring de enkelte temaer 
og forslag er ikke en del av notatet.

Fremskrittspartiet (FrP)

Næringsliv
I den økonomiske politikken har partiet en målsetting om å bygge ned det offentlige eierskapet i 
selskaper som driver kommersielt og i direkte konkurranse med private aktører. Dette begrunnes 
med at utstrakt offentlig eierskap av den typen landet har i dag, konsentrerer makt og innflytelse 
på få hender. Partiet mener også at politisk styring av bedrifter hemmer verdiskaping og langsiktig 
tenkning, samt at utstrakt offentlig eierskap fører til rolleblanding – ved at det offentlige både  
skal overvåke, regulere og tjene penger i det samme markedet – som kan føre til forskjells- 
behandling av aktører. Som eksempler trekker FrP frem at det vil selge statens indirekte eierskap i 
Bring, avvikle statens eierskap i VY, samt avvikle det offentlige eierskapet i oppdrettsnæringen.

Det er lange tradisjoner her til lands for at naturressurser eies av fellesskapet, og FrP ønsker fortsatt 
nasjonal kontroll over naturresursene for å sikre at arbeidsplasser, hovedkontor og utviklings- 
arbeid blir i Norge. Men partiet mener at vi i større grad bør la private bedrifter konkurrere mot 
statlige bedrifter på en måte som gjør at naturressursene foredles av de aktørene som gjør dette 
best og mest effektivt. Konsesjonsregler og fornuftig beskatning bidrar til å sikre nasjonal kontroll, 
ifølge partiet, som blant annet vil selge ut statens jord- og skogeiendommer.

FrP er klar på at det vil bruke andre virkemidler enn subsidier overfor næringslivet, og man vil  
hindre at offentlige eller private aktører gis særfordeler som kan føre til konkurransevridning. I 
stedet trekkes generelle rammevilkår og virkemiddelapparatet frem. Partiet vil at handlingsrommet 
som vår store formue skaper, må brukes til å «bygge, sikre og utvikle landet gjennom investeringer 
i infrastruktur, forskning og utvikling samt vekstfremmende skattelettelser for å gi norsk 
næringsliv de beste konkurransevilkår». Man ønsker videre at skatte- og avgiftspolitikken skal 
brukes aktivt, slik at gründere sikres gode rammevilkår og finansiering. Partiet mener også at det 
statlige virkemiddelapparatet må tilpasses, slik at gode ideer og produkter får likeverdig støtte og  
finansiering.

Samtidig trekkes enkeltnæringer frem. FrP ønsker for eksempel å jobbe for at mineralnæringen  
skal bli en ny stor næring for Norge, blant annet gjennom å opprette et statlig kapitalfond, og 
ved å arbeide for at virkemiddelapparatet, herunder Enova og Innovasjon Norge, skal åpne sine 
støtteordninger for mineralnæringen. FrP ønsker også å styrke Enovas satsing knyttet til kraft-
krevende industri.
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Etter at korona-pandemien rammet landet vårt, har det blitt et større søkelys rettet mot medisiner  
og legemidler. Dette synes også hos FrP, som ønsker at Norge skal bli en ledende produsent og 
eksportør, og som et minimum være selvforsynt med de viktigste medisinproduktene. Partiet  
er likevel klar på at «det finnes en rekke private aktører som i dag er villig til å ta på seg denne 
oppgaven».

Velferd
FrP er svært positivt til private aktører i den offentlig finansierte velferden, og programutkastet  
kan sies å være det som er mest positivt innstilt til de private velferdstilbyderne. Partiet ønsker 
«valgfrihet i alle offentlige finansierte velferdsgoder» og likebehandling av offentlige og private 
leverandører, både innen barnehager, eldreomsorg, skoler, rusomsorg og rehabiliteringstjenester. 
FrP ønsker fri etableringsrett for private skoler, og er også positivt innstilt til private aktører i 
barnevernet.

Partiet mener i tillegg at det vil være naturlig å flytte enkelte oppgaver ut av sykehusene, slik at  
det blant annet kan bidra til økt plassutnyttelse og økt tilgjengelighet på personell. Et eksempel  
som trekkes frem, er laboratoriene. Man mener at det er «uforståelig at hvert enkelt sykehus  
selv skal drifte et laboratorium, når det er god tilgang på private aktører som kan levere på dette». 
Det finnes bedre, billigere og raskere løsninger utenfor sykehusene for flere slike tjenester, mener 
FrP.

Når tilbyderne må konkurrere om brukerne, vil dette heve kvaliteten på hvert enkelt tilbud, mener 
partiet, som trekker frem brukerundersøkelser, fritt brukervalg, sammenligninger med andre 
kommuner og konkurranseutsetting som viktige elementer i den norske velferdsstaten. Det skilles i 
liten grad mellom ideelle og kommersielle aktører.

Høyre

Næringsliv
Høyre mener, i likhet med FrP, at det offentlige eierskapet i kommersielle bedrifter er for om- 
fattende i Norge, og partiet mener at redusert statlig eierskap vil sikre et mer spredt og privat  
eierskap. Man er også opptatt av at statlig eierskap ikke skal bety statlig styring. En viktig grunn til  
at Høyre vil redusere det offentlige eierskapet, er at partiet vil føre en politikk for økt privat  
eierskap, blant annet fordi man mener at dette vil styrke selveierdemokratiet, ved at flere får 
mulighet til å drive egen bedrift og være medeier i næringslivet. Høyre vil redusere statlig eierskap  
i de selskapene der staten ikke har viktige, strategiske begrunnelser for å eie, men partiet trekker  
ikke frem de samme eksemplene som FrP. Av de statlige selskapene drar Høyre frem redusert  
eierskap i Equinor som en mulighet (her er det riktignok en dissens), men man vil beholde en 
majoritet av aksjene. Partiet mener også at det offentlige eierskapet til skog bør reduseres, slik at en 
øker det private og lokale eierskapet til skogressurser.

I likhet med FrP er også Høyre opptatt av generelle rammevilkår og virkemidler. Staten må sikre 
gode rammebetingelser og bidra til utvikling på områder hvor Norge har spesielle fortrinn, mener 
partiet, som også er enig med FrP i at Norge må «bruke en større andel av uttaket fra oljefondet  
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på investeringer i samferdsel, forskning og utvikling og vekstfremmende skatte- og avgifts- 
lettelser». Høyre vil også vri skattesystemet, slik at det lønner seg for bedrifter å kutte utslipp, 
motiverer flere til arbeid og fremmer maktspredning og privat eierskap. Man uttrykker seg ikke  
like eksplisitt som FrP om at subsidier ikke er et ønsket virkemiddel, men Høyre er klar på at det  
først og fremst er markedet som skal tas i bruk i klimaets tjeneste.

Samtidig trekker Høyre, også i likhet med FrP, frem enkeltnæringer som det bør satses ekstra på. 
Her kan det nevnes at Høyre ønsker å «realisere ambisjonen om en kostnadseffektiv fullskala- 
løsning for karbonfangst og lagring (CCS), og bidra til at flere CCS-prosjekt gjennomføres i norsk 
industri». Videre vil partiet «legge til rette for storskalaproduksjon av avansert biodrivstoff», samt 
«etablere en finansieringsordning som bidrar til å utløse investeringer i storskala flytende vind-
kraft». Høyre ønsker også å utvikle et sterkt hjemmemarked for fornybare og biobaserte produkter.

Det er likevel forutsigbare og stabile rammebetingelser og virkemiddelapparatet, ikke først og 
fremst statlig satsing på enkeltnæringer, som fremstår som viktigst for partiet. Her kan det neves 
at Høyre blant annet vil styrke Enova som klimapolitisk virkemiddel, stimulere til klimaforskning i 
næringslivet gjennom Skattefunn, styrke energiforskningsprogrammene i Forskningsrådet og styrke 
forskningen på mineralutvinning på havbunnen. I tillegg kan det nevnes at Høyre vil «gjennom- 
føre et pilotprosjekt etter modell fra Danmarks Grønne Investeringsfond». Denne piloten skal gi ut 
lån til grønne oppstartsbedrifter.

Kort oppsummert kan vi si at det er mulig å oppfatte Høyre som noe mindre næringsnøytralt enn  
FrP i næringspolitikken. Men partienes politikk har langt flere likheter enn forskjeller på området.

Velferd
Høyre tror at de beste ideene for velferdstjenester blir bedre i samspillet mellom offentlige og  
private, og det ønsker både valgfrihet og like konkurransevilkår mellom offentlige og private 
leverandører. For eksempel ønsker Høyre likebehandling mellom offentlige, ideelle og private 
barnehager, likebehandling mellom offentlige og private fagskoler, og partiet vil beholde muligheten 
til å etablere og drive offentlig finansierte friskoler som et alternativ til den offentlige skolen. Private 
leverandører innen barnevernet nevnes ikke spesifikt i programutkastet.

For Høyre er valgfrihet en verdi i seg selv. Derfor ønskes alle offentlige, ideelle og private som 
ønsker å levere gode tjenester i eldreomsorgen, velkommen. Partiet vil utvide ordningen fritt 
behandlingsvalg. Man ønsker også å «øke bruken av private avtalespesialister, med flere hjemler  
og bedre arbeidsdeling mellom sykehus, poliklinikker og avtalespesialister».

Partiet vil «sørge for at offentlige aktører i størst mulig grad benytter eller søker løsninger på det  
private markedet fremfor å utvikle egne løsninger i konkurranse med private aktører». I 
programutkastet bruker Høyre betegnelsen «offentlige, ideelle og private aktører» mer enn FrP,  
som i større grad bruker betegnelsen «offentlige og private aktører». Dette tyder kanskje på at Høyre 
er mer bevisst på forskjellen mellom ideelle og ikke ideelle private aktører, men ingenting tyder på 
at FrP er mer kritisk til ideelle leverandører enn Høyre.
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Venstre
Næringsliv
I likhet med FrP og Høyre vil også Venstre redusere det statlige eierskapet. Partiet ønsker at den 
statlige eierskapspolitikken i de deleide selskapene først og fremst skal sikre at viktige bedrifter 
beholder sine hovedkontorer i Norge, og det mener at staten kan redusere sin eierandel i  
andre selskaper, slik at private investorer kan fylle denne rollen. Staten bør redusere eierskapet  
på norsk sokkel og i Equinor, fordi dette vil redusere landets finansielle klimarisiko, mener  
Venstre. Partiet vil også redusere eierskapet i Statkraft og sende selskapet på børs. Man mener at 
dette vil sikre selskapet kapital og muligheter for ekspansjon innenfor fornybar energi.

Venstre er, i likhet med FrP og Høyre, mest opptatt av å legge godt til rette for det private nærings-
livet gjennom rammebetingelser. Partiet ønsker å bruke skatte- og avgiftssystemet aktivt, blant  
annet ved å øke avgiftene på klimagassutslipp og forurensning, samtidig som at skattene for 
personer og bedrifter skal reduseres. Partiet ønsker også å «utvide ordningen som gir skatterabatt 
for investorer som investerer i nystartede bedrifter». Offentlig kapital skal dessuten gå inn i private 
fond, som igjen kan investere i norske oppstartsbedrifter, mener partiet, som trekker frem at  
dette vil bidra til å bygge det norske kapitalmarkedet og redusere risikoen for offentlige 
feilinvesteringer.

Når Venstre trekker frem enkeltnæringer, minner politikken mer om Høyre enn FrP. Venstre vil  
blant annet forsterke regjeringens hydrogenstrategi ved å øke støtten til teknologiutvikling, støtte 
etablering av flere nye anlegg for karbonfangst, -bruk og -lagring, etablere flere produksjons-
anlegg for biokull, styrke utviklingen av norsk tre- og bioindustri, bruke offentlig støtte for å øke 
innovasjonskraften i grønn skipsfart og satse videre på havvind. I tillegg vil partiet «bygge flere 
kraftkabler som gjør det mulig å utveksle mer fornybar strøm mellom Norge og Europa».

Som Høyre, uttrykker ikke Venstre en eksplisitt skepsis til subsidier, slik FrP gjør. Men program-
forslaget til Venstre gir inntrykk av at det grønne skiftet først og fremst skal skje på kommersielle 
vilkår – gjennom markedsprosesser tilført effektiv prissetting av CO2-utslipp.

Venstre er det eneste partiet som dette notatet omhandler, som vil redusere handlingsregelen fra 3 
til 2,5 prosent av verdien av fondet ved utgangen av kalenderåret.

Velferd
Venstre er positivt innstilt til private velferdsleverandører. Innenfor barnehagesektoren vil  
Venstre «jobbe for reell likebehandling av alle barnehager». Venstres programforslag fremstår  
videre som positivt innstilt til private, ved at det blant annet trekker frem at det bør være rom 
for flere friskoler i Norge (slike friskoler regnes som ideelle aktører). Det står ikke noe konkret om 
private aktører i barnevernet.

«Offentlig, privat og ideell sektor fungerer godt sammen for å tilby et godt helsetilbud», mener 
Venstre, som «ønsker private tilbydere av omsorg velkommen». Partiet er også opptatt av 
valgfrihet, i likhet med FrP og Høyre, og Venstre mener at ulike tilbydere bidrar til å videreutvikle 
sosialt entreprenørskap og innovative løsninger. «Private og ideelle aktører som utfordrer og 
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konkurrerer med offentlige tjenester, bidrar til innovasjon og finner nye måter å løse oppgaver på», 
skriver partiet, som også vil slippe til andre tjenestetilbydere på flere områder der fylkeskommunen  
eller kommunen i dag har enerett – dette gir mer igjen for pengene, mener man.

Venstre ligner mer på Høyre enn FrP ved at betegnelsen «offentlig, ideell og privat» brukes oftere 
enn betegnelsen «offentlig og privat». Men ingen av de tre partiene virker å være særlig opptatt  
av å skille mellom ideelle og andre private aktører når de utformer politikk.

Kristelig Folkeparti (KrF)

Næringsliv
KrF er ikke like frempå som de to andre regjeringspartiene og FrP når det kommer til å redusere  
det offentlige eierskapet i kommersielle bedrifter. Partiet vil, i likhet med de tre andre partiene,  
sikre statlig eierskap der dette er nødvendig for å sikre kompetansemiljøer og hovedkontor-
funksjoner, men KrF foreslår ikke noen konkrete nedsalgsalternativer. Når partiet skriver at det 
ønsker å «styrke det private eierskapet og selveierdemokratiet i den norske økonomien gjennom 
tiltak som sikrer at flere deltar i økonomien som eiere i bedriftene», blir det det likevel klart at KrF  
vil være en forkjemper for privat eierskap – i likhet med FrP, Høyre og Venstre.

Tilrettelegging, herunder generelle rammevilkår og virkemidler, er viktig for KrF i nærings- 
politikken. Skatt oppfattes som viktig for å bidra til investeringer i norsk næringsliv – man vil blant 
annet ha lavere skatt på arbeidende kapital enn øvrig formuesskatt. Videre vil KrF fjerne unødige  
lover, forskrifter og regler for næringslivet, «forsterke ordninger som Forny, Såkorn og Pre- 
såkornfond», styrke offentlige investeringer i FoU, legge til rette for at det statseide investerings-
selskapet Nysnø har tilstrekkelig med kapital og «etablere «SKALA 2025» – en regional satsing på 
akseleratorer for små og mellomstore bedrifter etter en felles nasjonal modell». Dette er grep som 
minner om grepene til de tre andre partiene som dette notatet foreløpig har sett på, selv om KrF 
fremstår som noe mer opptatt av små og mellomstore bedrifter.

Partiet er også opptatt av virkemidler som FrP, Høyre og Venstre ikke virker å være like opptatt 
av. Her kan det nevnes at partiet ønsker at «virkemiddelapparatet skal støtte opp under og sikre 
investeringsmidler til kvinnelig gründerskap».

Når det kommer til satsing på enkeltnæringer, minner programforslaget mest om Høyres og 
Venstres forslag. KrF vil blant annet øke bruken av hydrogen og bidra til at hydrogenløsninger kan 
kommersialiseres, utvikle ny bioindustri, stimulere til grønn vekst og konkurransekraft i maritim 
næring, gjennomføre satsing på havvind gjennom offentlig støtte og finansiering og gjennomføre 
tiltak for å fremskynde løsninger innen CCS.

Sett under ett er ikke KrF like opptatt av å redusere det statlige eierskapet som de andre  
borgerlige partiene, og partiet har noen særegne mål og virkemidler i næringspolitikken, men  
ligger relativt nær FrP, Høyre og Venstre når det kommer til virkemidler og relativt nær Høyre og 
Venstre når det kommer til hvilke enkeltnæringer man ønsker å satse på. KrF skiller seg, i likhet 
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med Høyre og Venstre, fra FrP ved å ikke være like eksplisitt imot subsidier, men KrF er opptatt  
av at marked, privat næringsliv og kommersielle løsninger er viktige i næringspolitikken og det 
grønne skiftet.

Velferd
KrF er, i likhet med de andre borgerlige partiene, positivt innstilt til private velferdstilbydere, men 
skiller seg ut ved at partiet er spesielt opptatt av ideelle aktører. KrF vil «arbeide for at en større 
del av tjenestetilbudet innen barnehage, barnevern, helse og omsorg skal drives av ideelle aktører,  
og sette ambisiøse og tidfestede mål for hver enkelt sektor». For eksempel er partiet opptatt  
av å følge opp Stortingets mål om at 40 prosent av institusjonsplassene i barnevernet skal drives  
av ideelle aktører innen 2025.

Videre vil KrF sikre at hele handlingsrommet for å gi ideelle aktører positiv særbehandling ved 
offentlige anskaffelser, blir tatt i bruk. Partiet ønsker også å «etablere et innovasjonsfond for 
finansiering av nye tjenestetilbud hos ideelle aktører for å sikre sosial innovasjon i regi av ideelle 
aktører som har begrensede muligheter til å bygge investeringskapital».

«Friskoler bidrar til mangfold», mener partiet, som også vil øke kapitaltilskuddet til friskolene, 
samt sikre at finansieringen av private vitenskapelige høyskoler blir mer likeverdig med statlige 
institusjoner.

Selv om KrF er mest opptatt av de ideelle leverandørene, er partiet også positiv til andre private 
leverandører. Partiet vil styrke både kommunal, ideell og annen privat utbygging av trygghetsboliger 
og sykehjemsplasser. Man ønsker også å legge til rette for at andre private barnehager er en del  
av barnehagetilbudet. Offentlige og private barnehager skal gis samme tilskudd, mener KrF, som  
også er klar på at kommunene må ha anledning til å skille mellom ideelle og kommersielle  
barnehager.

En av hovedgrunnene til at KrF er så opptatt av ideelle aktører, fremfor private generelt, som  
FrP, Høyre og Venstre er opptatt av, er at partiet sterkere vektlegger at ideell sektor har en viktig 
egenverdi.

Arbeiderpartiet (Ap)

Næringsliv
Ap ønsker, i motsetning til de borgerlige partiene, å styrke det statlige eierskapet i kommersielle 
bedrifter. Et sterkt statlig eierskap er en styrke for verdiskaping og jobbskaping, mener Ap, som  
trekker frem at staten også i større grad bør gå i partnerskap med private eiere fremover, fordi  
man mener at dette vil sikre langsiktig industrielt eierskap og kapital i selskaper med stort potensiale. 
Ap ønsker ikke å selge seg ned noen steder, men åpner derimot for at staten etablerer nye  
selskaper der det er av stor strategisk interesse for landet. For eksempel mener partiet at man  
må vurdere å «etablere et statlig hydrogenselskap», samt vurdere å etablere «et hel- eller 
deleid statlig mineralselskap som kan bidra til langsiktig og bærekraftig utvikling av næringen». 
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I tillegg mener man at det bør vurderes å opprette et statlig farmasiselskap. Disse satsings- 
områdene sammenfaller i stor grad med satsingsområdene til de borgerlige partiene, men en 
avgjørende forskjell ligger i at Ap vurderer å etablere statlige selskaper, mens de borgerlige  
partiene bare ønsker å styrke virkemiddelapparatet inn mot disse næringene.

Partiet ønsker også å gjøre det eksisterende og eventuelt nye statlige eierskapet «mer aktivt»,  
fordi man mener at det vil fremme fellesskapets interesser knyttet til blant annet klima og bære-
kraft, lønns- og arbeidsvilkår og lokale ringvirkninger. Ap vil gjøre Equinor og Statkraft til 
«lokomotiver innen henholdsvis blå og grønn hydrogen», og trekker særlig frem at Statkraft, 
gjennom et forutsigbart og aktivt eierskap, blir «en industriell utvikler innen grønn hydrogen- og 
batterivirksomhet og trekker med seg norsk leverandørindustri til utlandet». Ap vil også bruke 
næringspolitikken til å støtte ny teknologi og til risikokapital i bedrifter som går inn i umodne 
markeder, og partiet vurderer et aktivt offentlig eierskap knyttet til maritim industri – for å sikre 
maritime arbeidsplasser og norsk verdiskaping. Det er noe uklart hva Ap mener med «mer aktivt» 
eierskap, da det i liten grad presiseres nærmere enn det som fremkommer her.

Tilrettelegging og virkemiddelapparatet blir også trukket frem av partiet. Man ønsker blant annet 
å gjennomføre en skattereform, slik at det blir mer attraktivt å investere i klimavennlige næringer.

I likhet med de borgerlige partiene trekker også Ap frem enkeltnæringer det bør satses ekstra på. 
Her kan nevnes hydrogen – med mål om å produsere 400 000 tonn ren hydrogen årlig innen 2030 
– hvor man vil utarbeide et «ambisiøst veikart for en sammenhengende verdikjede», der «marked  
og produksjon bygges parallelt». Man vil også ta initiativ til industrielt partnerskap innen  
hydrogen med EU. Videre mener Ap at Norge bør lede an i utviklingen av og øke støtten til CCS, 
batteriteknologi, havvind og utslippsfri skipsfart. «Ved å ligge i forkant av denne utviklingen skaper 
vi også nye markeder i en verden som i stadig større grad vil etterspørre fremtidsrettet, klimavennlig 
teknologi», mener partiet. Man vil også satse på subsea-teknologi, blant annet for å utvikle  
en bærekraftig utvinning av mineraler og edelmetaller på havbunnen.

Kort oppsummert ønsker Ap et større og «mer aktivt» statlig eierskap i bedrifter enn det de  
borgerlige partiene ønsker. Ap vil også ta i bruk virkemiddelapparatet, om enn noe annerledes 
enn de borgerlige. Når det gjelder enkeltnæringer som det ønskes å satses på, sammenfaller disse 
næringene i relativt stor grad med de næringene som de borgerlige partiene vil satse på, men Ap  
ser ut til å ønske en mer aktiv statlig tilnærming, og Ap mener at relativt omfattende statlige  
subsidier og statlig engasjement, er en god måte å skape nye markeder på.

Velferd
Ap ønsker å «redusere bruken av markedsmekanismer i alle deler av velferdsstaten», som for 
eksempel bestiller-/utfører-modeller, konkurranseutsetting og privatisering.

Når det gjelder barnehager, vil partiet endre det økonomiske regelverket for private barnehager,  
for å sikre at skattepengene og foreldrebetalingen ikke går til «uakseptable verdiuttak av eiere». 
Det er litt uklart hva dette betyr, men det kan tyde på at Ap ønsker utbyttebegrensninger i sektoren. 
Partiet vil også ha strengere regulering for kjøp og salg av barnehager og hindre at «kortsiktige 
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eiere som utenlandske oppkjøpsfond» kjøper seg opp i sektoren, samt innføre et lovmessig skille 
mellom ideelle og kommersielle barnehager. Når det gjelder barnevern, mener Ap at det ikke  
er egnet for stykkpris, anbud, kommersiell drift og fortjeneste. Partiet vil derfor drive alle deler  
av barnevernstjenesten i offentlig og ideell regi, og utarbeide en opptrappingsplan for å få det til.

Videre ønsker partiet blant annet å stramme relativt kraftig inn for friskoler, avvikle fritt behandlings-
valg i helsevesenet og gjennomføre en statlig overtakelse av luftambulansen, samt utrede mulige 
modeller for samarbeid med ideell sektor innen luftambulansetjenestene.

Ap fremstår som langt mer positivt innstilt til ideelle enn kommersielle leverandører i helse- og 
omsorgstjenestene. Man mener at de ideelle aktørene «leverer et viktig supplement til den  
offentlige helsetjenesten». Programmet tar ikke eksplisitt til orde for et forbud mot utbytte eller 
profitt i alle velferdstjenester, slik partiene lengre til venstre ønsker, men implisitt legger partiet opp 
til langt strengere rammer for, og langt mindre utbredelse av, kommersielle velferdsleverandører, 
særlig innen barnevernet mener Ap at tjenestene ikke er egnet for fortjeneste.

Senterpartiet (Sp)

Næringsliv
Sp ønsker å sikre fortsatt statlig aksjemajoritet i Equinor. Om det betyr at partiet åpner for å selge  
seg noe ned, er usikkert. Partiet fremstår uansett som en tilhenger av det statlige eierskapet 
og vil på noen områder øke det, i likhet med Ap. Sp vil for eksempel sikre nasjonalt eierskap til 
mineralressursene, og partiet vil utvikle «en nasjonal medisinsk industri ved hjelp av et nytt 
investeringsselskap, Statmed, som ved hjelp av både statlig og privat kapital kan bygges opp til å  
bli en langsiktig investor». Videre vil Sp opprette et statlig grønt investeringsselskap med start-
kapital på 10 milliarder kroner. Selskapet skal investere i norske bedrifter «som baserer seg på  
grønt karbon», som for eksempel biogass og biokull, samt andre bedrifter som satser på  
bioenergi eller biobaserte materialer.

I likhet med Ap vil også Sp bruke næringspolitikken «mer aktivt» enn det som er normalen i dag. 
Partiet mener at det krever «en helt annen politisk vilje enn det som har vært tilfelle så langt»  
for å oppnå ny industrivekst i Norge. Staten må sette klare og konkrete mål for industri- 
utviklingen, mener Sp, som også er opptatt av at staten må kunne bidra som eier, stille med 
risikokapital og ha hensiktsmessige støtteordninger. For eksempel vil partiet opprette «Bionova», 
et klimafond på 10 milliarder kroner for landbruket, hvor det kan søkes om støtte til omlegging  
av produksjon og drift, slik at klimagassutslippene reduseres per produserte enhet. Fondet skal  
også bidra til å finansiere tiltak for økt binding av CO2 i skog og jord.

Samtidig er Sp opptatt av privat eierskap og lokalt næringsliv. Man er opptatt av å gi de små og 
mellomstore bedriftene gode og forutsigbare rammevilkår, samt et bredt spekter av virkemidler  
som understøtter gründere og bedrifter. Sp ønsker blant annet å styrke Enova, sikre at Investinor AS 
og andre statlige investeringsfond skal investere direkte i bedrifter og innføre statlige garanti-
ordninger for å redusere risiko for norsk næringsliv som satser internasjonalt. Sp vil også sikre  
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næringsutvikling i distriktskommuner etter mønster fra byvekstavtalene. Partiet ønsker å sette av  
12 milliarder kroner over en periode på ti år for å etablere bygdevekstavtaler.

I likhet med de andre partiene peker Sp også på enkeltnæringer, og disse sammenfaller i stor  
grad med næringene som både Ap og de borgerlige partiene peker på. Her kan det nevnes at  
Sp ønsker en ambisiøs hydrogenstrategi og utnytte muligheter innen havvind, og at partiet ønsker  
å satse videre på CCS med mål om to fullskala CCS-anlegg i drift før 2025. Sp mener også at staten 
må bidra til at det utvikles verdikjeder for produksjon og bruk av biogass og biokull.

Sps næringspolitikk minner i det store og hele om politikken til Ap, selv om det rettes litt mer 
oppmerksomhet mot distriktsutvikling. I likhet med Ap vil også Sp utvide det statlige eierskapet  
og gjøre det mer «aktivt», men Sp virker mer opptatt av investeringselskaper og -fond enn Ap,  
som ser ut til å ønske flere operative statlige selskaper.

Velferd
Sp er klar på at en «sunn balanse mellom offentlig og privat eierskap» har gitt landet gode  
offentlige tjenester. Samtidig mener partiet at «anbud, bestiller/utfører-modell og stykkprisfinansiering 
er lite egnet i helse- og omsorgssektoren», fordi det blant annet bidrar til oppstykking og mer 
byråkrati.

Sp mener at utviklingen i barnehagesektoren, der flere små barnehager kjøpes opp av kommersielle 
kjeder, viser at det er behov for endringer i finansieringssystemet og kommunenes styrings-
muligheter. Partiet er ikke helt klart på hvordan dette skal gjøres, men mener at systemet må sikre 
økt transparens for at «finansieringen kommer barna til gode». Sp vil også innføre meldeplikt for 
private barnehager ved salg og forkjøpsrett for kommunene. Når det gjelder barnevern, ønsker 
Sp, i likhet med Ap, at tjenestene i all hovedsak drives av offentlige eller ideelle aktører. For  
å ivareta de ideelle leverandørene ønsker Sp å avvikle anbudssystemet og konkurranseutsettingen  
i barnevernssektoren.

Partiet vil «beholde dagens godkjenningsgrunnlag for statsstøtte til privatskoler som tilbyr alternativ 
pedagogikk eller bygger på et annet livssyn», men vil stramme inn når det gjelder godkjenning av 
«private profilskoler». Videre ønsker ikke Sp fritt brukervalg i eldreomsorgen, og partiet vil ha en 
avvikling av fritt behandlingsvalg i helsevesenet. Sp mener at slike helse- og omsorgsoppgaver bør 
gå til ideelle aktører med langsiktige avtaler.

Kort oppsummert er Sp svært likt Ap i synet på private leverandører i den offentlig finansierte 
velferden. Man går ikke eksplisitt inn for noe forbud mot utbytte, men man er langt mer positivt 
innstilt til ideelle enn kommersielle aktører i helse- og omsorgssektoren.
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Sosialistisk Venstreparti (SV)

Næringsliv
SV ønsker, i likhet med Ap og Sp, å styrke og utvide det statlige eierskapet og det offentlige 
engasjementet i næringslivet. Partiet mener at det statlige eierskapet må gå i front, dersom  
landet skal klare en grønn og rettferdig omstilling. Det finnes nok av penger i Norge til å sørge for 
denne omstillingen, mener SV, som er klar på at pengene ikke finner «veien dit de skal» i dag.  
Staten skal gå foran og «investere storstilt», fordi omstillingsarbeidet ikke kan «overlates til 
markedet», mener man. Partiet vil at Norge skal bygge videre på de positive tradisjonene som  
det statlige eierskapet har i landet, og man vil øke eierskapet i nøkkelsektorer i årene som  
kommer. SV vil for eksempel opprette en statlig grønn industribank som kan være en motor i det 
grønne skiftet ved å sikre langsiktig kapital, opprette et statlig mineralselskap, etablere BioNova  
etter modell fra Gassnova, etablere statlig produksjon av legemidler (StatMed) og sikre strategisk 
eierskap innen treforedling.

I likhet med Ap og Sp ønsker SV også å bruke det statlige eierskapet «mer aktivt». Partiet vil endre 
den overordnede målsettingen for det statlige eierskapet, slik at aktiv grønn omstilling blir en  
del av dette. Man vil blant annet at Equinor skal selge seg ut av alle utenlandske petroleums-
prosjekter, og det vil bruke det statlige eierskapet til å investere i havvind – «enten gjennom et 
nytt statlig selskap eller ved å bruke eierstyringen i de etablerte selskapene». SV vil også føre en 
aktiv næringspolitikk som sikrer omstilling gjennom strategiske investeringer, eierskap, lån og 
tilskuddsordninger, og partiet ønsker å «sikre verftsindustrien gjennom oppkjøp, støtteordninger  
og oppdrag».

I tillegg trekker SV frem virkemiddelapparatet, for eksempel ved at partiet vil etablere et nasjonalt 
program gjennom Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova som kan bidra til å gjøre den 
globale skipstrafikken utslippsfri, styrke næringsstøtten til gründere, oppskalere det statlige 
investeringsselskapet Nysnø og styrke Miljøteknologiordningene og Bioøkonomiordningene.

SV er også opptatt av å støtte stort sett de samme enkeltnæringene som alle andre partier.  
Her kan nevnes hydrogen, havvind og CCS. I tillegg vil partiet «gi investeringstilskudd til  
prosjekter som sikter mot karbonfangst- og bruk (CCU), som produksjon av bioetanol, alger, 
eller i stålproduksjon». SV vil også at Norge skal ta en ledende rolle i markedet for elbilbatterier  
fremover, både på produksjon, gjenbruk og resirkulering av batterier.

I det store og hele minner næringspolitikken til SV om den til Ap og Sp, og altså mindre om 
næringspolitikken til de borgerlige partiene. Men SV er mer ambisiøst og mener at staten må ta 
en enda større rolle enn både Ap og Sp ser ut til å mene, både når det gjelder eierskapet til, og 
subsidiene fra, staten i næringslivet. SV ønsker rett og slett, i enda større grad enn Ap og Sp, en 
relativt selektiv industripolitikk.

Velferd
«Velferden skal tjene mennesker, ikke markeder», mener SV, som vil forby profitt på velferds-
tjenester, og stanse all profitt innen alle velferdstjenester som er finansiert og delfinansiert av det 
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offentlige. Partiet mener at privat drevet velferd ofte går ut over arbeidsvilkår, lønn og pensjon  
for de ansatte, og at det blir vanskeligere for demokratiet å styre tjenestene når velferden  
privatiseres eller gjøres om til et marked. Derfor vil SV at det først og fremst skal være det  
offentlige, supplert av ideelle krefter, som skal stå for velferden i Norge.

SV vil stanse utbygging av nye kommersielle barnehager, trappe ned videreføringen av kontrakter  
med kommersielle drivere, sørge for at kommunene har, og bruker, forkjøpsrett til private  
barnehager og gi kommuner mulighet til å prioritere ideelle fremfor kommersielle aktører ved 
tildeling av tilskudd til private barnehager. Partiet vil også avskaffe anbudsregimet i barnevernet, 
fase ut kommersielle aktører og erstatte dem med offentlige tilbud, supplert av ideelle. Videre  
vil SV at eldreomsorgen skal bli drevet av det offentlige og ideelle organisasjoner, og at antallet 
private skoleplasser skal reduseres. I tillegg ønsker partiet at luftambulansetjenestene skal drives  
i offentlig og ideell regi, slik som også Ap ønsker.

I hele den offentlig finansierte velferden ønsker altså SV å prioritere offentlig og ideell drift, i likhet 
med Ap og Sp, men SV er enda mer imot kommersielle leverandører, og partiet vil ha et slags 
totalforbud mot fortjeneste i den offentlig finansierte velferden.

Miljøpartiet De Grønne (MDG)

Næringsliv
MDG er ikke like konkret som Ap og SV på at partiet vil etablere flere nye statlige selskaper, og  
hva slags selskaper det eventuelt skal være, men MDG vil bruke statlig og kommunalt eierskap  
i bedrifter for å skape nye grønne næringsmuligheter, og man mener at demokratisk kontroll  
over naturressursene skal sikres gjennom offentlig eierskap. Partiet ønsker også å etablere  
«Bionova som pådriver for utvikling av bionæringer og bioteknologi», opprette et nytt fond for  
grønn skipsfart og redusere risiko for investeringer i grønt næringsliv – blant annet gjennom  
direkte statlige investeringer. I tillegg nevner MDG en mulig etablering av et statlig selskap  
(Statmed) for å sikre bærekraftig produksjon av medisiner, utstyr og vaksiner til Norges  
befolkning, noe Ap, Sp og SV også er inne på.

Partiet skriver ikke at eierskapet skal bli «mer aktivt», slik som Ap, Sp og SV, men MDG vil styre 
eierskapet i langt større grad enn det de borgerlige partiene ønsker. Man ønsker for eksempel å 
«utarbeide en nasjonal strategi for hvordan norsk kompetanse og norske, statlige selskaper kan 
bidra til det globale grønne skiftet ved å utvikle, bygge, eie og drifte fornybar kraftproduksjon i 
utlandet». MDG vil at «statlige selskaper skal ta større risiko» når de investerer i bedrifter med  
stort vekstpotensial. Partiet vil styrke Statkraft som pådriver innen utvikling og produksjon av  
fornybar energi, jobbe for at Equinor omstilles til et grønt energiselskap og avvikle eller selge 
selskapets utenlandssatsinger i fossil energi – slik som også SV ønsker.

Når det gjelder virkemiddelapparatet, ønsker MDG blant annet å støtte flere sjøkabler til  
Europa, opprette flere såkornfond, styrke Nysnø klimainvesteringer AS, øke støtten til Enova for å 
realisere prosjekter i industri, øke støtten til miljøinnovasjon, styrke miljøteknologiordningen og  
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«øke tilgangen på kompetent, risikovillig kapital i næringslivet, særlig i tidlig vekst- og ekspansjons-
fase». I tillegg kan det nevnes at MDG vil etablere et statlig naturforskningsinstitutt med til- 
svarende posisjon og finansiering som Havforskningsinstituttet og NIBIO. Partiet mener «ikke at  
økt offentlig pengebruk er et mål i seg selv», men mener at det er behov for noe økte offentlige 
utgifter i neste stortingsperiode. MDG vil for eksempel bruke Oljefondet aktivt til å investere i 
infrastruktur for fornybar energi.

Av enkeltnæringer som MDG trekker frem, kan vi her nevne «en storstilt satsing» på CCS, havvind  
og hydrogen fra fornybare energikilder, og satsing på fornybart råstoff og brensel, batteri- 
teknologi og maritim sektor. Partiet ønsker også å utforske ny bruk av fanget karbon (CCU).

Sett under ett minner MDG mer om Ap, Sp, og SV enn de borgerlige partiene i næringspolitikken, 
herunder i hvilken skala man ønsker at staten skal satse, og ved hvordan man er positivt innstilt  
til tilsynelatende omfattende subsidier til næringslivet. Men MDG er mindre konkret enn partier  
som Ap og SV om hva slags nye statlige selskaper som eventuelt skal opprettes. Enkeltnæringene 
som MDG vil satse ekstra på, minner om enkeltnæringene som alle andre norske partier trekker 
frem.

Velferd
«Ideelle og kommersielle aktører kan på noen områder gi et større mangfold og være et positivt 
supplement», mener MDG, som også er opptatt av at offentlige velferdsmidler ikke skal gå til 
kommersiell profitt.

MDG mener at private barnehager er et viktig supplement til de offentlige barnehagene, men  
partiet vil, gjennom krav og tilsyn, sikre at den offentlige støtten går til tjenestene, fremfor å 
gå til profitt. Man vil også gi kommunene adgang til å stille samme krav til private og offentlige  
barnehager. Partiet skriver ikke noe konkret om private aktørers rolle i barnevernet.

Videre vil MDG beholde, men ikke øke, adgangen til å etablere ikke-kommersielle private skoler  
med faglig, pedagogisk eller religiøs profil. Partiet vil evaluere ordningen fritt behandlingsvalg  
med tanke på forholdet mellom private og offentlige tilbud. Man vil også «legge til rette for frivillige 
og ideelle aktører i offentlige anbudsprosesser».

Kort oppsummert minner MDG mest om Ap og Sp i velferdspolitikken. Partiet er ikke like bastant 
imot kommersielle som SV og Rødt er, men heller ikke like positivt innstilt til private leverandører 
generelt som de borgerlige partiene er. I likhet med KrF, Ap, Sp og SV ønsker også MDG et større 
innslag av ideelle aktører i den offentlig finansierte velferden.

Rødt

Næringsliv
Rødt er en sterk tilhenger av stort offentlig og statlig eierskap i næringslivet, fordi man mener  
dette bidrar til å oppnå politiske mål under demokratisk kontroll. Partiet mener at staten bør kjøpe  
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seg opp i Equinor, Telenor, Hydro, Yara og DNB og ta disse selskapene av børs. Videre vil Rødt  
søke å etablere «nye statseide industrilokomotiver innen næringer som oppdrett, skogsindustri 
og mineraler», at staten skal kjøpe opp miljøbedrifter som er truet av utflagging eller nedleggelse, 
opprette et statlig selskap innen treforedling, vurdere strategiske statlige oppkjøp i bedrifter 
som Borregaard og Norske Skog og opprette «Statsmed» for å bygge ut offentlig eierskap i 
medisinproduksjon, slik at vi blir mindre importavhengige.

«Vi må forlate den «næringsnøytrale» konsensusen», mener Rødt, som vil bruke det statlige 
eierskapet aktivt for å sikre verdiskaping og økt videreforedling. «En rettferdig omstilling innebærer 
ikke å bytte ut grå kapitalister med grønne, men å endre maktforholdene i samfunnet», skriver 
partiet, som mener at vi må bruke deler av Oljefondet på investeringer i industribygging i Norge, 
fordi en stor finansformue på bok i fremtiden har lite å si hvis industrien samtidig er nedbygd.

Rødt ønsker blant annet å opprette et eget industridepartement med ansvar for arbeidet med  
å «gjenreise Norge som en mangfoldig industrinasjon», opprette et nasjonalt industrifond, øke 
støtten til Enova, legge ned dagens Innovasjon Norge og bygge opp et nytt statlig verktøy for 
næringsutvikling og etablere et offentlig bemanningsselskap for industrien, som skal legge til rette 
for utlån av arbeidskraft mellom bedrifter og sørge for gode rammevilkår. 

Av enkeltnæringer som partiet trekker frem, kan nevnes storstilt satsing på grønn batteri- 
produksjon, med særlig vekt på maritime batterier, og at partiet ønsker å sikre langsiktig og  
forutsigbar finansiering av forsknings- og pilotprosjekter på CCS.

I det store og hele minner Rødt en del om SV i næringspolitikken, men partiet må sies å være det 
partiet med klart størst tro på stor statlig styring og eierskap, selektiv industripolitikk og omfattende 
subsidier.

Velferd
«Våre skattepenger skal gå til felles velferd, ikke til privat profitt», mener Rødt, som vil ha forbud 
mot profitt i velferden, og at «kommersielle aktører ikke skal ha adgang til å drive velferds- 
tjenester». Rødt stiller seg relativt positivt til ideelle aktører.

I barnehagesektoren vil Rødt ha en gradvis opptrapping av offentlig og ideelt eierskap på  
bekostning av kommersielle – som man mener ikke skal få drive barnehager. Også barnevernet 
skal hovedsakelig drives av det offentlige, mener partiet, som riktignok åpner for ideelle aktører 
i sektoren, fordi omsorgen for sårbare barn ikke kan overlates til «kommersielle, profittmotiverte 
aktører».

Videre mener Rødt at skolevesenet skal drives av det offentlige, at fritt sykehusvalg skal avvikles,  
og at bemanningsselskaper må forbys, fordi arbeidsformidling fullt ut er en offentlig oppgave.  
Partiet vil også sikre en fast offentlig tilknyttet operatør i luftambulansen. Rødt er klar på at  
avtale-verket skal innrettes på en måte som ikke gir mulighet for privat profitt fra helse- og  
velferdstjenester, og at helseinstitusjoner drevet av ideelle organisasjoner skal få avtaler. «Ved  
eventuelle salg av velferdsinstitusjoner må eiere ha meldeplikt til kommunen, og kommunen må ha 
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forkjøpsrett», skriver Rødt, som også vil at kommuner og fylker skal ta virksomheten i offentlig eie 
og drift når kontrakter går ut, eksempelvis innen sykehjem.

Oppsummert har Rødt, i likhet med SV, nulltoleranse overfor kommersielle leverandører i de  
offentlig finansierte velferdstjenestene, men er mer positivt innstilt til ideelle leverandører.

Konklusjon
Notatet har, basert på programforslagene som partiorganisasjonene har lagt frem foran vårens 
landsmøter, tatt for seg partienes syn på statens rolle i næringslivet og de private leverandørenes 
rolle i den offentlig finansierte velferden. Notatet har ikke drøftet betydningen av de ulike  
forslagene ut over hva partiene selv uttaler i programforslagene. Politikken slik den står i 
programforslagene er ennå ikke vedtatt politikk. Det må derfor tas en del forbehold, men vi får 
likevel en klar indikasjon på hvordan partiene stiller seg.

Det ser ut som at skillelinjene mellom venstresiden og høyresiden kanskje er større og mer tydelige 
enn på lenge når det kommer til både velferd og næringspolitikk. Her virker det som om den  
klassiske venstre- og høyreaksen gjør seg svært gjeldende i dagens Norge, selv om det selvsagt er 
forskjeller innad i blokkene omkring disse temaene også.

Det er en del enighet i næringspolitikken, en grønn bølge skylder inn over alle partier. Alle vil  
for eksempel styrke virkemiddelapparatet, dog i forskjellig omfang, og nesten alle peker seg ut 
mange av de samme næringene, for eksempel hydrogen, havvind, CCS og maritim næring. Men 
det er en klar trend at høyresiden vil redusere det statlige eierskapet i industri og næringsliv,  
mens venstresiden vil øke omfanget av statlig eierskap. Venstresiden ser dessuten ut til å ville  
ha mer omfattende subsidier enn høyresiden ønsker. På venstresiden er det også mulig å spore 
tendenser til en mer selektiv industripolitikk enn det man har hatt på lenge her i landet, og  
flere av disse partiene, særlig SV og Rødt, men også til dels Ap, Sp og MDG, ser ut til å ha en  
styrket tro på at staten kan vite like godt, om ikke bedre, enn private aktører og markedet, hvilke 
næringer og selskaper som skal forme fremtiden.

Alle på høyresiden vil ha private leverandører i velferden, selv om KrF skiller seg ut som klart  
mest positivt innstilt til ideelle på bekostning av kommersielle. Alle på venstresiden vil ha mindre 
innslag av kommersielle leverandører, men SV og Rødt er de to eneste partiene som ønsker 
nulltoleranse overfor kommersielle aktører.
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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 aslak@civita.no eller civita@civita.no.
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