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Linn Herning

For velferdsstaten

Profitt i velferden
- Om velferdsprofitører, markedsmekanismer og 
kommersialisering av de nordiske velferdstjenestene

Kommunalanställdas Nordiske Samarbete
03.04.2019

Praksis, teori og politikk

1) Praksis (Kampen om virkelighetsbeskrivelsen)

- Hvordan fungerer disse «markedene»?

- Hvem er «de private» og hvordan tjener de penger?

- Hvilke konsekvenser får det?

2) Teori (Den ideologiske striden)

- Hva er forskjellen på offentlig styring og markedsstyring?

- Høyresidens markedsfundamentalisme i dag

- Venstresidens glideflukt mot markedsløsninger

- Sentrums gode intensjoner og totale naivitet

3) Hva vil vi og hvordan skal vi komme dit? (Politikk og taktikk)

- Hva vil vi oppnå?

- Hvilken motstand vil vi møte, og hvordan møter vi den?

- Tekniske løsninger?
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Velferdstjenester på markedet
Hvem er «de private» og hvordan påvirker de ulike aktørene og 
markedsmekanismene våre fellesfinansierte velferdstjenester?

2015

Velferdsprofitørene
- de som profiterer skattefinansierte velferdstjenester

• Kamp om begrepene 

• «Alle gode krefter» / «velferdsgründere» vs «velferdsprofitører»

• «De private» vs «kommersielle» og «ideelle»

• Velferdsprofitørene er nye aktører i velferdsstaten, og bør skilles fra 
ideelle/behovsorienterte aktører.

• Det finnes ulike «alvorlighetsgrader»

• Internasjonale finansielle oppkjøpsfond 

• Nordiske investorer

• Norske «gründere» 

• Små, lokale tiltak

• Eneste (?) mulige juridiske skille innen EU: ideelle og kommersielle

• Mange gråsoner mellom ideelle og kommersielle i dag.



2019-04-05

3



2019-04-05

4



2019-04-05

5

06.05.2015

06.01.2016
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Aleris Omsorg selges til Ambea



2019-04-05

7

Aleris Omsorg selges til Ambea
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Hvorfor kjøpe Aleris Omsorg/Stendi?
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Hvordan tjene penger på velferdstjenester?
(bedriftsøkonomi trinn 1)

Mer penger inn:

- Øke finansieringen

- Utnytte markedet

- Selge ekstratjenester

Mindre penger ut: 

- Stordriftsfordeler?

- Billigere leie/eie?

- Sykefravær?

- Jobbe smartere?

- Kutte i bemanningen

- Kutte lønnsutgifter 

- Kutte i pensjonsutgifter

Aleris‐rettssaken: 
‐et lærestykke på systemsvikt ‐ ikke et enkelttilfelle
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Velferdsprofitørene
- de som profiterer skattefinansierte velferdstjenester

• Velferdsprofitørene eksisterer på grunn av politiske valg som har åpnet 
offentlig finansierte velferdstjenester for kommersielle aktører. 

• Eiere av kommersielle bedrifter søker naturlig nok profitt og driver i 
hovedsak lovlig virksomhet. «Den som forventer at selskaper skal sette 
krav til økonomisk utbytte til side, har ikke forstått forskjellen mellom 
næringsliv og veldedighet». (Leder i Dagens Næringsliv 15.06.2018). 

• Det er et politisk valg om vi skal tillate kommersielle aktører.

• God bestillerkompetanse, tariffavtaler og offentlige tilsyn ser ikke ut til å 
være tilstrekkelig for å kompensere for / regulere profittjaget i disse 
tjenestene – først og fremst fordi dette er kompliserte tjenester der 
relasjoner, altså individuelt og situasjonelt skjønn, er helt avgjørende. 

• Å endre dette er juridisk sett enklere enn mange tror og det er STOR 
støtte i befolkningen. Men velferdsprofitørene kommer aldri til gi seg.

Anbudsutsatte sykehjem per høsten 2015:
Oslo: 15 sykehjem
Bærum: 1 sykehjem
Asker: 1 sykehjem
Moss: 2 sykehjem
Stavanger: 1 sykehjem
Bergen: 2 sykehjem
Askøy: 2 sykehjem
Os: ½ sykehjem (kommunen vant)
Austevoll: Hele eldreomsorgen

Karmøy - forslag
Elverum - forslag

Oslo: 

Bergen: 

Moss:

Elverum:

Karmøy:

Askøy:    

Kommuner med vedtak om å 
ikke ha sykehjem på anbud 
etter valget 2015:
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Asker:          ?

Bærum:        ?

Os:      - kommunen vant.

Austevoll:             - evaluering.

Stavanger:                         
(konkurranse på kvalitet)

Kommuner ikke totalavviser 
sykehjem på anbud

- «Vi skal ikke ha 
rigide kontrakter 
som står i veien 
for det beste for 
innbyggerne.»

- «Vi sparer blant 
annet penger på 
ikke å ha en egen 
ansatt i 
administrasjonen 
som følger opp 
privatiseringen. 
Vi vil ta den 
kostnaden for å få 
en sømløs og 
effektiv 
tjeneste.»

- Morten Storebø,
- Høyreordfører i 

Austevoll
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«NHO Servive mente at 
det vill koste Bergen 
kommune opp mot 11 
millioner kroner å ta 
over. 

Nå, åtte måneder 
senere, er fasiten klar: 
Odinsvei har gått i 
balanse, mens Søreide 
har brukt 4,7 millioner 
kroner mindre enn 
ventet.»

Den ideologiske striden
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Regjeringserklæringen	2013‐2017:	
(Norsk	markedsfundamentalisme	anno	2013)

«Regjeringen	mener	i	utgangspunktet	at	produksjon	av	
velferdstjenester	skiller	seg	lite	fra	andre tjenester.	

Bruk	av	konkurranse	stimulerer	til	verdiskaping,	bedre	tjenester	
og	effektivisering.	

Det	er	derfor	helt	nødvendig	at	konkurranse	blir	et	
gjennomgående	element	i	offentlig	virksomhet.»
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Sitat hentet fra kronikk av Kjell Østberg i Klassekampen 27.02.2016

«Den	enkle	og	grunnleggende	årsaken	
til	at	arbeiderbevegelsen	har	bygd	opp	
en	sterk	offentlig	sektor,	er	at	det	finnes	
behov	som	er	så	viktige	at	de	ikke	kan	

overlates	til	markedskreftene.»

Hva vil vi og hvordan skal vi komme dit? 
(Politikk og taktikk)

Hva vil vi oppnå?
(Et demokratisk velferdssystem som fordeler etter behov og det er godt å jobbe)

Hvilken motstand vil vi møte? Hvordan møter vi den?
- (et tips – allianser og bred folkeopplysning)

Tekniske løsninger?
(stor forskjell mellom sektorene. Ta det enkleste først!)
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www.velferdsstaten.no

Abonner på elektronisk 
nyhetsbrev:

aksjon@velferdsstaten.no

99,-

www.manifest.no


