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Hvordan skal vi
ivareta våre felles
velferdsgoder?
Vi har fått en ny regjering som vil ha mindre offentlig
byråkrati og en mer effektiv offentlig sektor. Blant de
varslede tiltakene er en stor kommunereform og mer
konkurranseutsetting av våre felles velferdsgoder.
Fylkeskommunen skal legges ned. I stedet
skal vi få større kommuner. Utgangspunktet
synes å være forestillinger om at vi har små
kommuner, stort byråkrati, en spesielt stor
offentlig sektor, at veksten i offentlig sektor
er større enn i privat sektor og at økt konkurranse vil gjøre fellestjenestene mer effektive.
Problemet den nye regjeringen vil møte er at
dette er myter – ikke fakta.
I et europeisk perspektiv er ikke norske
kommuner små. Målt etter folketall, ligger vi
i et mellomsjikt mellom land som har svært
store kommuner og land som har små kommuner. I areal er vi blant de landene som har
størst kommuner.
Dersom vi reduserer antall kommuner
fra de 428 vi har i dag til ca. 100 slik det er
foreslått, vil vi få Europas største kommuner
målt i areal. De vil være dobbelt så store som i
Sverige, som i dag har de største kommunene.
Måler vi i folketall, vil vi være blant de fire
landene i Europa som har størst kommuner.
Hvem er det som ønsker seg slike monsterkommuner?
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Nasjonalbudsjettet inneholder mye interessant informasjon. Ett eksempel er sammenligningen av offentlige utgifter i OECD-land
ene som prosentandel av BNP. Her ligger
Norge lavest av de nordiske landene, og under
gjennomsnittet for OECD-landene.
Selv når vi korrigerer for vårt ekstra
ordinære eksportoverskudd knyttet til oljeog gassvirksomheten, ligger vi lavere enn de
andre nordiske landene og mer på et europeisk gjennomsnitt.
Offentlig konsum har i de siste 20 årene hatt en
lavere vekst enn privat konsum. Kommunenes
inntekter henger etter inntektsveksten for samfunnet sett under ett, og andelen sysselsatt i offentlig sektor har ikke økt. Det er sysselsettingen
i privat tjenesteyting som vokser raskest.
Både kommuner og stat leverer likevel
relativt godt når det gjelder offentlige tjenester
og tjenestekvalitet. Difis undersøkelser viser
at befolkningen vurderer de fleste offentlige
tjenestene som gode, og innbyggernes vurderinger er bedre i 2013 enn i 2010.

Offentlige institusjoner kan bestille flere
eksemplarer fra:
Departementenes servicesenter
Internett: www.publikasjoner.dep.no
E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no
Telefon: 22 24 20 00
Opplysninger om abonnement, løssalg og
pris får man hos:
Fagbokforlaget
Postboks 6050, Postterminalen
5892 Bergen
E-post: offpub@fagbokforlaget.no
Telefon: 55 38 66 00
Faks: 55 38 66 01
www.fagbokforlaget.no/offpub
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At skatteetater, plan- og bygningskontorer
og Nav ikke sjarmerer alle, bør ikke overraske.
Samlet er dette en indikasjon på at vi har en
effektiv offentlig sektor. Sammenligninger av
innovasjon mellom kommunesektoren og private bedrifter konkluderer for eksempel med
at det er størst innovasjon i kommunene.
Trykk: 07 Aurskog AS – 10/2013

Målet med konkurranseutsetting er at den
skal gi mer effektive offentlige tjenester.
Konsulentene som gikk i bresjen for disse

metodene rundt 1990, lovet kostnadsgevin
ster helt opp mot 50 prosent.
På begynnelsen av 2000-tallet ble anslag
ene mer nøkterne. Flere rapporter konkluderte
med 6–12 prosent kostnadsreduksjoner. I dag
har virkeligheten innhentet slike vurderinger,
og forskningsbaserte analyser konkluderer
med at det på generell basis ikke kan forventes gevinster.
Det vi vet er at transaksjonskostnadene,
det vil si byråkratiet rundt offentlig tjeneste
yting, øker ved konkurranseutsetting. Vi vet
også at omstillingskostnadene blir større.
Konkurranseutsetting medfører hyppige skifter av de organisasjonene som skal ivareta
tjenestene. Det medfører at ansatte mister

jobben, og bidrar blant annet til utrygghet,
mer bruk av tidligpensjonering og skifte av
kapitalutstyr.
24
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For grupper med lavere lønnsnivå er lønnsog pensjonsrettigheter vesentlig svakere hos
kommersielle aktører enn i de offentlige tariff
områdene. Dette gjelder i særlig grad kvinne
dominerte virksomheter som renhold, pleie og
omsorg, og barnehager.
En LO-rapport anslår at lønnskostnadene
inklusive pensjonspåslag er 20 prosent lavere
for kommersielle bedrifter sammenlignet
med offentlige og ideelle virksomheter. Slike
inntektsreduksjoner medfører lavere skatte
inntekter.
Kommersielle bedrifter har dessuten høyere kapitalkostnader. Derfor blir blant annet
bruk av OPS (offentlig-privat samarbeid)
vesentlig mer kostnadskrevende enn egen


Nasjonalbudsjettet 2014

Omslagsillustrasjon: Anne Leela / Gjerholm Design
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finansiering av offentlige bygg og anlegg. Vi
må også huske på at privat virksomhet krever
økonomisk overskudd, mens offentlig virksomhet er basert på kostnadsdekning uten
overskudd.
Det som burde interessere, er den samlede
samfunnsøkonomiske effekten. Vi vil ikke få
noen nettogevinst av konkurranseutsetting før
en eventuell innsparing også kompenserer for
økte transaksjons- og omstillingskost
nader,
og – på lengre sikt – tap av skatteinntekter.
Norge har i mindre grad enn Sverige og
Danmark konkurranseutsatt offentlige velferdsgoder. Begge disse landene har større
kommuner enn oss, og bruker en høyere
andel av BNP på offentlig sektor. Allikevel
skårer Norge høyere enn både Sverige og

Danmark når det gjelder kvaliteten på offentlige tjenester.

Bjarne Jensen
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Store
utfordringer
Fagforbundet er i skrivende stund på god vei mot
340.000 medlemmer, i hovedsak ansatt i kommuner
og fylkeskommuner over hele landet.

En del medlemmer finner vi også i stats
apparatet og i andre virksomheter og organisasjoner som utfører velferdstjenestene våre.
Forbundets medlemmer står i fellesskapets
tjeneste, og jobber for at vårt moderne velferdssamfunn skal kunne opprettholdes og
utvikles videre.
Kvalitet og økonomi står i sentrum for alle
oppgaver som skal løses, fra rengjøringstjenester i offentlige bygg til omsorgsoppgaver i
kommunal regi. Gjennom stadig kompetanse
oppbygging, god organisering og nærhet til
brukerne medvirker Fagforbundet til at våre
offentlige virksomheter alltid tar i bruk de
beste løsningene. Forbundet spiller en viktig rolle i det norske velferdssamfunnet – for
folkehelsa, produktiviteten, effektiviteten og
verdiskapningen – ja, for norsk økonomi generelt.
Fagforbundet har gjennom dette en betydelig samfunnsrolle å ivareta. Som nyvalgt
forbundsleder er jeg grunnleggende opptatt
av at våre medlemmer står best mulig rustet
til å ivareta det store samfunnsoppdraget på
en kompetent og konstruktiv måte.
Omvendt er det også slik at det som ellers
påvirker og foregår i norsk økonomi og sam-
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funnsstyring også påvirker livet og arbeidsdagen for våre medlemmer. Spørsmålet om
hvordan vi framover skal organisere offentlig
sektor, for eksempel gjennom nye kommunesammenslåinger, blir derfor et spørsmål vi vil
følge nøye.
Vår hjemmel og interesse for dette – slik
vi ser det – har ikke sitt utgangspunkt bare
i kommuneloven, men også i medbestemmelsesloven og arbeidsmiljøloven. Derfor kan
verken KS eller Stortinget regne med at vi vil
sitte stille og avvente utfallet av en udemokratisk og sentraliserende prosess.
Det er i denne sammenheng et paradoks at
ingen store samferdselsprosjekter vedtas eller
realiseres i Norge i dag uten årelang planlegging og konsekvensutgreiing. Kommune
reformens konsekvenser kan jo bli langt mer
vidtrekkende.
Det samme gjelder andre viktige saker som
synes å være på vei oppover på den politiske
dagsorden. Økt privatisering og konkurranse
utsetting vil fort kunne ødelegge og fjerne
gode arbeidsplasser i kommunen. Det betyr
at flere av tiltakene i den mørkeblå regjeringserklæringen kan medføre oppsigelser og/eller sterk forringelse av arbeidsmiljøforhold,

pensjoner og lønn for mange tusen ansatte i
offentlig sektor.
Ettersom mange av tiltakene dessuten ser
ut til å ramme kvinner og lavtlønte særlig
hardt, vil Fagforbundet naturligvis også engasjere seg ut fra et grunnleggende engasjement
knyttet til rettferdighet, likelønn og likeverd.

de fire friheter i hele EU/EØS-området. Der
lokale eller nasjonale demokrati-innretninger står i veien for fri flyt av varer, tjenester,
arbeidsfolk og kapital, kan disse defineres inn
under de såkalte integrasjonsfullmaktene som
EU-domstolen besitter, og kan derfor fjernes
eller svekkes – alt i markedet navn.

Det er en myte at all vesentlig nyskaping
skjer i privat sektor. Vi kan gjennom flere
ulike forskningsrapporter dokumentere at det
offentlige ikke står noe tilbake på dette området. Som forbundsleder er jeg – som våre medlemmer – opptatt av at endrings
prosessene
skal være godt planlagt og forankret, og
basert på kunnskap og kompetanse.
Fagforbundet har utviklet strategier for å
løfte og formalisere sine medlemmers kompetanse. Kunnskapsbaserte løsninger, fortsatt
kompetansebygging og forskningsformidling
skal videreutvikle forbundet som innovatør
og co-pilot for den videre utviklingen i og av
offentlig sektor her til lands.

Det er mye som tyder på at vi står foran store
utfordringer som ikke bare vil true arbeidsplasser og arbeidsvilkår i offentlig sektor, men
også lokaldemokrati, bosettingsmønster, velferdstilbud og levekår landet over.
Fagbladet Samfunn og økonomi er et viktig tilskudd i tidsskriftfloraen, som bidragsyter
til en styrket dialog og argumentasjon i tida
framover. Hvis ikke sentrale politikere og medier klarer å stille de kritiske spørsmålene til
retning, grad og omfang av de mange tiltakene
som lanseres i regjeringens politiske plattform,
stoler vi på at dette fagtidsskriftet vil gjøre det.
Mette Nord, nyvalgt leder
i Fagforbundet

Sammen med våre mange alliansepartnere
i privat, offentlig og frivillig sektor skal vi i
tida framover arbeide for å utvikle offentlig
sektor, og samtidig modifisere de negative

ringvirkningene som følger av vår tilknytning
til EU gjennom EØS-avtalen.
Ettersom maktfordelingsprinsippet i EU
for tida ikke ser ut for å fungere etter intensjonene, pågår det der en markant avreguleringsprosess som gir nærmest fritt spillerom for

FOTO: TROND ISAKSEN

Det er en myte at all
vesentlig nyskaping
skjer i privat sektor.
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Alexander Berg Erichsen, master i samfunnsøkonomi, Universitetet i Oslo

INNBYGGERNE
I SMÅ KOMMUNER
ER MEST FORNØYD
MED KOMMUNALE
TJENESTER

En undersøkelse fra Difi (Direktoratet for forvaltning og
IKT) av innbyggernes vurdering av kommunale tjenester,
viser at inntrykket er godt og at det har vært en positiv
utvikling fra 2010 til 2013.

Innbyggerne i små kommuner er mer tilfreds
enn innbyggerne i store kommuner – særlig
med pleie- og omsorgstjenester, men også med
tjenester knyttet til oppvekst, skole og sosialtjenesten.
Dette kan ha sammenheng med at innbyggernes deltakelse i kommunale saker, og kontakten med politikere og ansatte, er større i
små kommunene enn i store. I debatten om
kommunestruktur eller kommunesammenslåinger er det viktig å ta med disse resultatene.

To store undersøkelser
For å få en oversikt over hvor fornøyd eller
misfornøyd innbyggerne og brukerne er med
offentlige tjenester, har Difi utført to store
innbyggerundersøkelser (2010 og 2013).
Målet er: «…å gi et kunnskapsgrunnlag til
departementer, direktorater, kommuner og
fylkeskommuner i deres planleggings- og prioriteringsarbeid. Dataene kan også brukes i
forskning om utviklingen av offentlig sektor
og om modeller for kvalitetsindikatorer og
deres forklaringskraft på tilfredshet. Funnene
vil også være av interesse for allmennheten.»
(Difi, Rapport 2013:6, s.4)1
I denne artikkelen gjengis noen av resultatene fra undersøkelsene, særlig resultater
knyttet til hvor tilfreds innbyggerne er med
viktige kommunale tjenester, innbyggernes
deltakelse i kommunale forhold, og hvordan
tilfredshet og deltakelse varierer mellom kommunene etter befolkningsstørrelse.

1

FOTO: COLOURBOX

Rapport 2013:6 fra Difi er Innbyggerundersøkelsen (2013).
I teksten vil det bli referert til Innbyggerundersøkelsen
(2013), men i referansene vil det stå Difi, Rapport 2013:6.
2

Med kommunestørrelse menes kommuner fordelt på
befolkningsmengde. Kommunene er fordelt på fire befolkningsmengder. Fra lavest til høyest: under 5000 innbyggere,
mellom 5000 og 20.000 innbyggere, mellom 20.000 og
110.000, og over 110.000 innbyggere.

Kommunenes ansvar
Innbyggerundersøkelsen er en spørreunder
søkelse som kartlegger innbyggernes vurdering av forskjellige tjenester. Vel 27.000 innbyggere mottok spørreskjema og vel 11.000
svarte. Det gir en svarprosent på 41 (Difi, Rapport 2013:6, s. 4). I undersøkelsen blir det sett
på statlige, fylkeskommunale og kommunale
tjenester. I denne analysen vil det bli sett på
de tjenestene som kommunene har ansvar for.
Innbyggerundersøkelsen gir et datagrunnlag som kan brukes til å undersøke flere sider
ved offentlig sektor, og med forskjellige indikatorer. I denne artikkelen vil tre forhold bli
undersøkt:
• Innbyggernes vurdering av kommunale
tjenester i 2010 og 2013.
• Innbyggernes vurdering fordelt på fire
kommunestørrelser2 .
• Deltakelse i kommunale saker blant innbyggerne fordelt på fire kommunestørrelser.
Årsaken til valget av disse er tredelt: For det
første å se hvor tilfredse innbyggerne er med
viktige kommunale tjenester, for det andre å
undersøke om utviklingen av kommunale tjenester går i riktig retning, og for det tredje å se
om det er systematiske variasjoner i tilfredshet med kommunale tjenester og deltakelse i
kommunale saker etter kommunestørrelse.

Tolkning av resultatene
For å kunne forstå resultatene, er det viktig
å vite hvordan de bør tolkes. Her vises det til
forklaringen i innbyggerundersøkelsen 2013
(s. 5):
«Tall kan formidles på mange måter.
I spørreskjemaene fikk respondentene en rekke
spørsmål der de for eksempel ble bedt om å
svare på hvor godt eller dårlig inntrykk de
har av ulike forhold på en syvpunktsskala fra
-3 til +3, der -3 betyr svært dårlig og +3 betyr svært godt. I våre presentasjoner av disse
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Figur 1. Innbyggernes inntrykk av kommunale tjenester i 2010 og 2013, hele landet.
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Figuren viser gjennomsnittsskår på en skala fra 0–100. Anbefalt tolkning av skår er:
0–50 nøytral eller dårlig, 60–70 delvis godt, 71–80 godt, 81–100 svært godt (Difi, 2013, s.6).

resultatene har vi valgt å ta utgangspunkt i
gjennomsnittet av alle svarene på svarskalaen
fra -3 til +3 i presentasjonen av resultatene.»
Poengsummen til gjennomsnittsskåren blir
da fordelt på en skala fra 0 til 100. Innenfor
den skalaen er det fire bolker, som representerer hvordan inntrykket framstår. Fra dårlig/
nøytralt, delvis godt, godt og svært godt.
Datagrunnlaget til innbyggerundersøkelsen (2013) ligger på Difis hjemmeside3, og det
er den som er brukt til å produsere resultatene. Hvert avsnitt har følgende struktur: En
grafisk presentasjon og en diskusjon av resultatene.

{
3

De viktigste tjenestene
som har fått et svekket
inntrykk er barnehage
og grunnskole.

http://www.difi.no/innbyggerundersokelsen/
r%C3%A5data
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100

Innbyggernes inntrykk av
kommunale tjenester i 2010
og 2013
Figur 1. viser at innbyggerne gjennomgående
har et godt inntrykk av de kommunale tjenestene. Inntrykket er på de fleste områder noe
bedre i 2013 enn i 2010. De viktigste tjenestene som har fått et svekket inntrykk er barne
hage og grunnskole. Endringene fra 2010 til
2013 er imidlertid så små at de må tolkes med
forsiktighet.

Innbyggernes inntrykk av
kommunale tjenester, fordelt
på fire kommunestørrelser
Figur 2 og 3 viser gjennomsnittsskårene for
18 viktige kommunale tjenester. For 11 av de
viktigste kommunale tjenestene er inntrykket

Figur 2. Gjennomsnittsskår for ni kommunale tjenester i 2013.
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Figuren viser gjennomsnittsskår på en skala fra 0–100. Anbefalt tolkning av skår er:
0–50 nøytral eller dårlig, 60–70 delvis godt, 71–80 godt, 81–100 svært godt (Difi, 2013, s.6).

Figur 3. Gjennomsnittsskår for ni kommunale tjenester i 2013.
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Figuren viser gjennomsnittsskår på en skala fra 0–100. Anbefalt tolkning av skår er:
0–50 nøytral eller dårlig, 60–70 delvis godt, 71–80 godt, 81–100 svært godt (Difi, 2013, s.6).
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kollektivtransport og brannvesen. Bare for
kollektivtransporten er forskjellene store, og
har sannsynligvis lite å gjøre med kommunenes muligheter til å påvirke tjenestene. For fire
av tjenestene (kemner, fastlege, legevakt og
PP-tjeneste) er det ikke et klart forhold mellom inntrykk og kommunestørrelse.

Deltakelsen blant inn
byggerne i kommunale saker

FOTO: COLOURBOX

av tjenesten vesentlig bedre i de små kommunene enn i de store. Dette gjelder tjenestene
innenfor utdanning og oppvekst (barnehager,
skolefritidsordninger og grunnskole), pleie og
omsorg (sykehjem, omsorgsboliger, hjemmesykepleie og hjemmehjelp) og sosiale tjenester.
Samlet er netto driftsutgifter til barne
hager, sosialtjenesten, grunnskole, barnevern,
pleie og omsorg 78,2 prosent av totale netto
driftsutgifter for kommunene i 2011 (SSB,
Kommuneregnskap, 2013). Også når det gjelder plan- og bygningskontor kommer de små
kommunene bedre ut enn de store.
På tre tjenesteområder er inntrykket best i
de største kommunene. Det gjelder bibliotek,
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Figur 4. viser deltakelsen i politiske saker
fordelt på kommunestørrelse. Søylene i figuren viser andel personer som har svart JA på
spørsmålene.
Det er en klar negativ sammenheng mellom deltakelse i lokalpolitiske saker, og kommunestørrelse. Dess større kommunene er,
dess mindre er deltakelsen. Spesielt kontakten
med en politiker ser ut til å være hyppigere i
mindre kommuner enn i større. Dette kan forklares med at det i mindre samfunn er lettere
å få oversikt over og kontakt med politikerne.
En årsak til at deltakelsen er høyere i mindre kommuner enn i større, er at det faktisk
er større mulighet for å påvirke kommunale
saker i mindre kommuner. Deltakelsen i kommunale saker kan også påvirke kvaliteten og
omfanget av de kommunale tjenestene4. Både
ved at innbyggerne fungerer som informasjonskanaler og kontrollmekanismer overfor
politikere og administrasjon, men også ved at
ansatte og politikere har bedre kjennskap til
innbyggernes behov og ønsker. Økt deltakelse
i kommunale saker kan derfor føre til bedre
kommunale tjenester. Deltakelse i kommunale saker kan derfor være en viktig årsak til
at innbyggerens inntrykk av kommunale tjenester er bedre i de små kommunene enn i de
store.

2

Det er viktig å påpeke at forhold som blant annet
k ommunenes økonomi, arbeidsstyrke, administrasjon og
lovverk er viktige komponenter i kvalitet og omfang av
kommunale tjenester.

Figur 4. Deltakelse i kommunale politiske saker, fordelt på fire kommunestørrelser.
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Innbyggerundersøkelsen består av to undersøkelser rettet
mot ett og samme utvalg. Innbyggerdelen går ut til et tilfeldig
utvalg av innbyggerne og blir besvart av både dem med og
dem uten erfaring med offentlige tilbud og virksomheter.
Brukerdelen blir besvart av dem med erfaring med 23 ulike
statlige, kommunale og fylkeskommunale tjenester.
30.000 innbyggere fikk tilsendt innbyggerdelen. 27.361
av dem mottok faktisk undersøkelsen, og 11.141 besvarte
skjemaene. Det gir en svarprosent på 41. Respondentene i
undersøkelsens brukerdel ble rekruttert gjennom innbyggerdelen. De ble der spurt om de hadde hatt erfaring/kontakt
med ulike offentlige tjenester i løpet av de siste tolv måned
ene. På bakgrunn av hvilken rolle de hadde hatt i kontakten
med tjenestene, ble respondentene invitert til å delta i en
brukerundersøkelse for inntil fem offentlige tjenester. 10.782
brukere ble invitert til å gjøre til sammen 47.858 vurderinger
av de ulike tjenestene. 6411 brukere svarte på til sammen
26.669 skjemaer for de ulike tjenestene. Det betyr at
responsraten var på 59 prosent, og at 56 prosent av skjemaene som ble sendt ut, ble fullført.
Innbyggerundersøkelsen ble første gang gjennomført
i 2009/2010 av Synovate (nå Ipsos MMI). Den foreliggende
undersøkelsen ble gjennomført våren 2013 av TNS Gallup AS.
Kilde: Difi

20 til 110'
over 110'
innbyggere

{

Økt deltakelse i
kommunale saker
kan derfor føre til
bedre kommunale
tjenester.
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VI VIL TRYGGE
VELFERDSSTATEN
Valg er valg, og konsekvensene av det må vi leve
med i minst fire år. Det kan jeg si som nyvalgt leder
i Fagforbundets Seksjon kontor og administrasjon.
De neste fire årene skal jeg styre denne delen av
Fagforbundets virksomhet.

Fagbladet Samfunn og økonomi retter sine
artikler mot forskning på og utvikling av
samfunnets økonomiske sider. I de kommende
fire årene blir dette ekstra viktig.
Noen uker før jeg ble valgt, var det stortingsvalg i landet. Resultatet ble ikke det Fagforbundet ønsket seg. Vi vet at det nå blir et
enda større behov for å belyse konsekvensene
av den politikken de mørkeblå ønsker å gjennomføre.
Fagforbundet ønsker en samfunnsutvikling
som bygger på en sterk velferdsstat. Denne
må ha de nødvendige økonomiske musklene
til å være drivkraften i samfunnet. Vi vil ikke
ha skattekutt som svekker denne muligheten.
Statens pengebinge skal vare gjennom
generasjoner, derfor er det et sentralt poeng at
det må være en god balanse i den økonomis-
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ke politikken. Fagforbundet har gjennom de
siste åtte årene sett en fornuftig forvaltning av
oljefondet. Det håper vi den nye regjeringen
forsetter med. Hvis ikke, vil skadevirkningene
vare langt ut over de fire årene de borgerlige
er valgt for.
Signaler fra den nye regjeringen tyder på at
det ligger en forvaltningsreform i lufta. Kan
det være behov for det? Jeg tror svaret er at
vi har gode strukturer. Demokratiet vårt opp
leves som nært. Jeg har ikke merket noe folke
krav om endringer av for eksempel kommunestrukturen.
Forvaltningen vil likevel utvikle og endre
seg, og det er ikke Fagforbundet imot. Se bare
på Nav-reformen, samhandlingsreformen og
andre endringer innenfor den eksisterende trenivåmodellen Norge har.
Teknologien er blitt en del av folks hverdag. Dette betyr at mange av de offentlige
tjenestene vil bli gjennomført på samme måte
som vi håndterer banken. Enkle ting gjør vi
selv; gjelder det tyngre saker, må vi ta turen
til banken.
Slike endringer vil skje innenfor den strukturen vi har. Men det vil være en forutsetning
for gjennomføringen at folk har en følt nærhet til forvaltningen. Det er nettopp denne
tryggheten som gjør det mulig å gjennomføre
endringer. Dersom du ikke får til å søke via
nett, ja, så vet du at kommunehuset ikke er
langt unna!
Fagforbundet vil i tida framover bidra til en
god kvalitet i de offentlige tjenestene. Vi skal
utvikle utdanningstilbud til våre medlemmer
som setter dem i stand til å gjøre en enda bedre jobb.
Vi skal presse på overfor arbeidsgiverne
slik at de også ser nytten av å utvikle sine

{

Det er i dag ingen fagorganisa
sjon som har så store utdannings
programmer gående for sine
medlemmer som Fagforbundet.

medarbeidere. Dette er bra for medarbeiderne
og det er bra for samfunnet.
Fagforbundet frykter en nedbygging av
velferdsstaten gjennom omfattende privat
i
sering. Dette er noe det kan bli vanskelig å
reversere når det først er gjennomført. Tapt
kompetanse i egen organisasjon kan bli vanskelig å bygge opp igjen.
De som tror at dette er noe Fagforbundet har funnet på, kan gå til BI og spørre
professor Bård Kuvaas. Han holder kurs der
nærings
livsledere betaler høye kursavgifter
for å høre at de ansatte er deres viktigste ressurs og at det lønner seg å beholde dem i egen
organisasjon.
Utvikling av medarbeidere og den indre
motivasjonen for arbeidet er det viktigste for
å få en bedrift til å gå godt over lengre tid.
Det fins en masse forskning på dette, og her
ønsker Fagforbundet å bidra.

FOTO: TROND ISAKSEN

Det er i dag ingen fagorganisasjon som har
så store utdanningsprogrammer gående for
sine medlemmer som Fagforbundet. Her fins
studietilbud på bachelor- og masternivå. Det
gjennomføres også et ledertreningsprogram
for ledere i kommunal sektor.
Vi har i samarbeid med Høgskolen i Hedmark utviklet et utdanningskonsept for kommunaløkonomi, der vi kommer «hjem til
deg», det vil si at opplegget gjennomføres som
en del av budsjettprosessen i kommunen.
Med disse tilbudene vil Fagforbundet bidra til en trygg og god velferdsstat, der innbyggerne får gode tjenester og der de ansatte
har trygghet i jobben.
Britt Silseth, leder av Fagforbundets
Seksjon kontor og administrasjon
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OPS:
Sløsing med
offentlige midler
i milliardklassen

{

Bokstavene OPS er en
forkortelse av ordene
Offentlig Privat Samarbeid.

Artikkelen er T
RDER
FAGFELLEV U

Bjarne Jensen, professor i offentlig
økonomi ved Høgskolen i Hedmark

I denne artikkelen drøftes hva OPS er, virkningene
av å bruke OPS i stedet for mer velkjente metoder
for gjennomføring av offentlige investeringer, og
hvorfor OPS-modellen er blitt brukt.



Konklusjonen er at de langsiktige driftsog vedlikeholdsavtalene medfører større
ulemper enn fordeler, og at selve OPSfinansieringen gir merkostnader for staten
og kommunene i størrelsesorden 30–60
prosent av investeringen, avhengig særlig
av nedbetalingsprofilen for prosjektene og
renteforholdene.
Med utgangspunkt i de to OPS- prosjektene i Norge som vi har best informasjon
om – riksvegstrekningene Klett–Bårdshaug
og Flekkefjord–Lyngdal – er det beregnet
at merkostnadene for staten, som følge av
finansieringsmodellen for investeringene,
vil være vel 1,3 milliarder kroner eller ca.
50 prosent mer enn om staten selv hadde
finansiert prosjektene.
De to private OPS-selskapene som ble
tildelt kontraktene, vil generere et overskudd på til sammen over 1,2 milliarder
kroner dersom de klarer å videreføre sine
overskudd på det nivået de nå har for hele
kontraktsperioden. Raskere gjennom
føring av vegprosjekter kan oppnås ved at
prosjektene er fullfinansiert ved oppstart,
uavhengig av om en bruker OPS eller mer
velkjente utbyggingsmetoder.

Hva er OPS?
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Offentlig-privat samarbeid
Bokstavene OPS er en forkortelse av ordene
Offentlig Privat Samarbeid. De tre bokstavene er en oversettelse av den engelske betegnelsen PPP som står for Public Private
Partnership. Opprinnelsen til betegnelsen
synes å være en forkortelse for samarbeid
mellom offentlig og privat sektor i store utviklings-/utbyggingsprosjekter.
Slike utbyggingsprosjekter er avhengig
av samspill og samarbeid mellom offentlige
tjenester og infrastruktur, private utbyg
gere og næringsliv og brukere for å bli vel-

1

Pettersen, O.H. m. flere: Effekter ved udlicitering af
offentlige oppgaver. AKF. Anvendt Kommunalforskning. 2011
(side15).
2

Hall, David: A crisis for public-private partnerships (PPPs)?
Public Services International Research Unit (PSIRU) side 2.

FOTO: COLOURBOX

OPS er i dag betegnelsen på en bestemt metode for konkurranseutsetting av offentlig
virksomhet. Det har alltid vært vanlig å
bruke private entreprenører til utbygging
av offentlige bygg, for eksempel sykehus,
skoler og fengsler, veganlegg og andre store infrastrukturanlegg, gjennom anbud.
Metodene i OPS går imidlertid mye lenger
enn vanlige anbud ved at det samtidig også
omfatter drift og vedlikehold og finansiering over en lang periode.

I internasjonal litteratur defineres OPS
for eksempel som «en samlet avtale mellom en offentlig og privat aktør om planlægging, oppførelse, drift, finansiering og
vedlikeholdelse af et givent anlægsprojekt
over en længeværende aftaleperiode, typisk
25–35 år.»1. Eller «These involves a private
company raising the money for the investment, and then recouping that investment
by operating the asset over a long period,
and either charging users – a concession
style of PPP – or receiving payments from
governments – a PFI-style of PPP. The key
attraction to governments of PPP is that
the finance can be counted as private borrowing by the companies, and so does not
appear as extra government borrowing; the
key attraction for companies is a stream of
payments guarantee by governments for
periods of 20 years or more.»2

FOTO: COLOURBOX

lykket. Spesielt viktig er det at private og
offentlige aktører har felles overordnede
mål og forutsetninger for utvikling av områder, og at offentlige og private investeringer og drift samordnes i tid. Dette gjelder
særlig byutvikling, større boligprosjekter
og næringsområder. Slike samarbeids
prosjekter kan ha ulike mål og innhold, og
samarbeidsmetodene kan variere fra prosjekt til prosjekt.
Noen oppfatter fortsatt PPP eller OPS
bare som en forkortelse for alskens former for offentlig-privat samarbeid om
store utbyggings- og utviklingsprosjekter.
Vista Analyse er et konsulentselskap som
har utredet OPS-problematikken både for
Næringsdepartementet, NHO og Samferdselsdepartementet. Deres definisjon på OPS
er: «Samarbeid mellom offentlig og privat
sektor om et prosjekt eller en tjeneste, der
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privat sektor tar en betydelig del av utvikling og/eller drift av prosjektet.»
Denne definisjonen er så uklar at det på
generell basis ikke er mulig å si noe klart
om effekter. Likevel makter Vista Analyse
i rapporten å konkludere med følgende:
«Erfaringen viser at gevinstpotensialet kan
ligge mellom 10 og 25 prosent sammenlignet med mer tradisjonelle gjennomføringsmodeller for frembringelse av infrastrukturprosjekter»3.
Vista-rapporten har ingen konkrete beregninger eller annen dokumentasjon for
konklusjonene. En annen norsk rapport
bruker følgende definisjon: «Offentlig-

3

Rasmussen, I. og Strøm, S.: Offentlig Privat Samarbeid (OPS)
og innovasjonspolitikk. Rapport til Næringsdepartementet.
Vista Analyse 2008.

{

Slik sett har OPS-finansier
ingen samme karakter som
å kjøpe et offentlig bygg eller
anlegg på avbetaling.

privat samarbeid (OPS) innebærer at en
offentlig tjeneste utvikles og/eller drives av
private eller i samarbeid mellom det offentlige og private, der risikoen fordeles mellom privat og offentlig sektor».4
Disse definisjonene utelater merkverdig
nok selve kjerneelementet i OPS – at en stor
offentlig investering finansieres av et privat
selskap, mens det offentlige betaler det private selskapets finansieringskostnader. Det
er renter og avdrag på det private selskapets lån og avkastning på egenkapitalen.
Slik sett har OPS-finansieringen samme
karakter som å kjøpe et offentlig bygg eller
anlegg på avbetaling. De fleste vet at det
normalt medfører ekstra kostnader for kjøperen.
OPS eller PPP har nå en relativt presis
definisjon. Kjernen i OPS er følgende tre
elementer:
• Et privat selskap engasjeres for å gjennomføre utbygging av et offentlig bygg,
anlegg eller infrastruktur basert på
totalentreprise (ansvar både for prosjektering og utførelse av investeringen).
• Selskapet får ansvar for å drive og vedlikeholde det samme offentlige anlegget
over en lang tidsperiode mot en på forhånd avtalt pris. Tidsperioden varierer
stort sett fra 20 til 40 år.

4

Johnsen, Å. m. flere: Konkurranseutsetting i kommunene.
Abstrakt forlag. 2004. (side 35)

• Selskapet får ansvar for å finansiere investeringen mot at det offentlige
betaler årlige utgifter til selskapets
kapitalkostnader; det vil si avkastning
på innskutt egenkapital og renter og avdrag på selskapets lån i samme periode
som drifts- og vedlikeholdsavtalen.

Utformingen varierer
Utformingen av disse kjerneelementene
kan variere en del. For det første gjelder
det kravspesifikasjonen i totalentreprisen.
Det er alltid vanskelig å utforme klare nok
kriterier for de kravene som skal stilles til
en investering. Dette vil nesten alltid variere i forhold til de virksomhetsområder det
gjelder, tomtealternativer og geografiske
lokalisering, ønskede standardkrav, kvalitetskriterier osv. En viktig begrunnelse for
å velge mer byggherrestyrt prosjektering
(tradisjonelle anbud) i stedet for totalentreprise er at det ellers er vanskelig eller umulig å spesifisere kravene til prosjektet godt
nok.
Innholdet i den langsiktige vedlikeholds- og driftsavtalen er en særlig vanskelig affære. Drifts- og vedlikeholdsavtalen
for et sykehjem eller et fengsel kan for eksempel bestå av alt fra bare det bygningsmessige vedlikeholdet til fullt driftsansvar.
Nedbetalingen av finansieringen baseres
på avtalte årlige beløp over driftsperioden.
Avdragstempo og systemer for renteregulering kan variere. I noen prosjekter baseres rentebetalingen på en fast rente i hele
driftsperioden. I andre prosjekter kan det
være bestemte regler for fast regulering av
rentesatsene.
Selve konkurransegrunnlaget vil for det
første være hvor godt leverandøren kan
21

dokumentere/sannsynliggjøre at kriteriene
for bygg eller anlegg kan oppfylles. For det
andre vil den bestå av størrelsen på årlig
betaling for drift og vedlikehold. Her vil
rangeringskriteriene være knyttet til prisen
som skal betales og vurderinger omkring
kvalitet/standard på drift og vedlikehold.
Den tredje faktoren vil så være summen av
de årlige betalingene for investeringen.

Pådrivere for OPS
OPS-prosjektene omfatter store investeringer, kompliserte langsiktige drifts- og
vedlikeholdsavtaler og kompliserte finansieringsforhold. Derfor har det vokst fram
spesialiserte rådgivingsmiljøer både innenfor prosjektorganisering, utbygging, jus og
avtalerett og finansiering som henter inn
betydelige inntekter fra slike prosjekter. For
private investorer er dette blitt interessante
investeringsplasseringer. Enkelte har derfor
spesialisert seg på slike investeringer.
For banker og finansinstitusjoner er det
blitt interessante utlånsområder. O
 ffentlige
virksomheter (stat, kommuner og fylkeskommuner) i et land som Norge betaler
vesentlig lavere renter på sine lån enn private bedrifter. De låner til og med til lavere rente enn vanlige banker. Derfor blir
finansieringskostnadene vesentlig høyere
for stat og kommuner dersom de lar private
bedrifter oppta lån til fellesskapets bygg og
infrastruktur.
Stat og kommuner foretar sine lån gjennom utstedelse av sertifikater og obligasjoner i eget navn. Eller de låner fra kredittforetak som bare har lån med samme lave
kredittrisiko i sin portefølje – for eksempel
Kommunalbanken som er statseid. Når
opplåning i stedet skjer via private selska22

per, vil bankene igjen kunne bli konkurransedyktige. Dessuten er dette attraktive
utlån for bankene på grunn av sikkerheten
som følger ved at det er det offentlige som
betaler for prosjektet. Derfor er store banker og livselskaper med ledige midler ofte
pådrivere for OPS-finansiering.

Store kontrakter
For store entreprenører gir det potensial for
store utbyggingskontrakter. De har derfor
også utviklet spesialkompetanse på slike
prosjekter. Særlig for eiendomsutviklere
og eiendomsselskaper er dette blitt interessante arbeidsområder. Ofte er det nettopp
slike miljøer som fronter og er pådrivere for
å utvikle OPS-prosjektene. De blir såkalte
eksperter på OPS, og det er disse miljøene
som uttaler seg om OPS i offentligheten.
I tillegg synes kompetansen på disse områdene å være relativ tynn i offentlig sektor.
For å utrede OPS-problematikken, bruker
offentlige myndigheter de samme konsulentmiljøene som har utviklet OPS-metoden til å vurdere hvordan det bør gjøres og
hva som er effektene. Eksempler er KPMG
og Vista Analyse. Med andre ord er det
tendenser til at de samme konsulentmiljøene sitter på alle sider av bordet. Her står
vi derfor åpenbart overfor alvorlige habilitetsproblemer og bukken og havresekkensyndromet.
Blant de såkalte innvidde er det utviklet
en flora av underbetegnelser på OPS som
BOT, BOOT, DBFO og DBO. Variasjonene kan gjelde hvem som eier anlegget i
avtaleperioden, eierrettighetene ved avslutningen av avtaleperioden og omfang
av driftsavtale. Slikt stammespråk fører til
at det blir vanskeligere å se kjernen i OPSproblematikken.
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Her står vi derfor åpenbart
overfor alvorlige habilitets
problemer og bukken og
havresekken-syndromet.

Virkninger av OPS
Begrunnelsene for OPS synes å bygge på
noen hypoteser. Den første er at totalentreprisen utløser kreativitet og større frihet til
å velge utbyggingsløsninger og dermed gir
mer kostnadseffektiv utbygging eller «mer
for pengene».
Den andre hypotesen er at langsiktige
drifts- og vedlikeholdsavtaler gir incitament til utbyggingsløsninger som gir bedre
kvalitet på investeringene og bedre drifts
økonomi.
Den tredje er knyttet til at den private
anbudsvinneren overtar risiko for investering, drift, vedlikehold og finansiering som
det offentlige selv ellers ville måtte bære.
Dette siste elementet innebærer merkost-

nader som ellers ikke synliggjøres når det
offentlige driver prosjektet i egenregi.
Det blir også hevdet at OPS-løsninger
gir raskere gjennomføring av investeringsprosjekter og større nytteeffekter siden
brukerne kan ta investeringen i bruk tidligere. Spørsmålet blir så om disse hypotesene eller antagelsene er riktige, og om
eventuelle gevinster kompenserer for andre
og mer negative elementer knyttet til bruk
av OPS.

Virkninger av totalentreprise kontra
andre entrepriseformer
Ved offentlige bygge- og anleggsprosjekter
brukes ulike entrepriseformer. Hva som er
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mest hensiktsmessig – totalentreprise eller
entrepriseformer hvor prosjektet i større
grad er detaljprosjektert av bestilleren eller
byggherren – er det vanskelig å ha en gene
rell oppfatning om. Det avhenger av hva
slags investering det dreier seg om, størrelsen på prosjektet, tilgjengelig faglig miljø
og kompetanse osv.
Hva som er hensiktsmessig, vil derfor
måtte vurderes fra prosjekt til prosjekt.
På generell basis er det ikke mulig å si at
den ene formen gir bedre resultater enn de
andre.

Faste drifts-og vedlikeholdsavtaler
over 20–40 år
Det forhold at utbygger også skal ha driftsog vedlikeholdsansvar, gjør at entrepre
nørene ved utformingen av prosjektet må ta
hensyn til drifts- og vedlikeholdsøkonomi.
Det skal så gi sterkere incitamenter til s olide
anlegg med god driftsøkonomi og mindre
behov for vedlikehold. Vi må imidlertid
kunne anta at det gjøres også i forbindelse
med all god prosjektering av investeringer.
Igjen er det på generelt grunnlag ikke mulig
å si at det ene gir bedre resultat enn det
andre.
Men det er andre store problemer knyttet til drifts- og vedlikeholdsavtaler på 20
til 40 år med på forhånd fastsatt betaling.
Det gjelder behov for endringer underveis
fordi det er ønskelig å endre standard og
innhold i tjenestene, og til og med at behovet for tjenestene ikke lenger er til stede.
I tillegg skjer det fortløpende teknologiske
endringer som kan gi metoder som løser
vedlikehold på andre og mer effektive
måter.
Fordi endringer skjer stadig hurtigere i
vårt samfunn, er det grunn til å tro at dette
24

problemet vil være økende. Erfaringene er
at slike kontrakter gjør det vanskeligere å
gjøre endringer og tilpasninger til nye behov og løsninger. Gjennomføring av endringer er mer kostnadskrevende fordi den som
har avtalen må få kompensasjon for tap
vedkommende blir påført ved endringer.
I realiteten har det offentlige latt seg fange i
en monopolsituasjon der standardhevinger
og endringer blir dyrere fordi det kun kan
forhandles med OPS-leverandøren.
Gevinster ved framtidige teknologiske
endringer tilfaller den som har avtalen, og
ikke offentlig virksomhet. Dessuten vil det
for den som får kontrakten være risiko for
uforutsette kostnader. I normale kontrakter vil dette måtte tas hensyn til, noe som
gir merkostnader. Samlet er det derfor flere
forhold som taler for å forvente merkostnader til drift og vedlikehold med så langsiktige avtaler når en ser prosjektet over hele
avtalens løpetid.

Finansieringskostnader
Det er i utgangspunktet tre forhold som
gjør at et privat selskap har vesentlig høyere finansieringskostnader enn om det
offentlige selv står for finansieringen:
• Rentene et privat selskap må betale for
lån er vesentlig høyere enn det staten,
kommunene og fylkeskommunene betaler for sine lån. Staten låner til lavest
rente. Hvor mye lavere rente staten og
kommunene betaler, er avhengig av
forholdene i rentemarkedene, men det er
normalt fra 0,5 prosent til 1,5 prosent
lavere enn den renten selv de mest solide
private selskapene betaler.
• Det private selskapet må ha en betydelig
ansvarlig kapital for overhodet å skaffe

lånefinansiering. Egenkapitalkostnader
er vesentlig høyere enn den renten stat
og kommuner betaler for lån (10/15 prosent krav til avkastning på egenkapital
mot 1–5 prosent rente for offentlige lån).
Renten på ansvarlige lån er også høyere
enn lån som er bedre sikret.
• Et privat selskap må – for å redusere sin
risiko knyttet til usikkerhet om fram
tidig renteutvikling – i langt større grad
enn det offentlige basere sin finansiering på langsiktig rentebinding. 10 års
fastrente vil normalt være 2–3 prosent
høyere enn flytende rente.
Til sammen bidrar disse tre forholdene til at
et OPS-prosjekt må basere sin finansiering
på en rentekostnad som i størrelsesorden er
ca. 3–5 prosent høyere enn finansieringskostnadene stat, kommuner og fylkeskommuner ville hatt om de selv hadde valgt å
lånefinansiere prosjektet. Dette vil avhenge
særlig av forholdene i lånemarkedene.
Hva betyr så det i merkostnader? Dersom vi tar utgangspunkt i en investering på
1000 millioner kroner og antar at den skal
tilbakebetales over 25 år som serielån, vil
merkostnadene med en rentedifferanse på
3 prosent bli 375 millioner kroner, mens
de ved en rentedifferanse på 5 prosent blir
675 millioner kroner. Med andre ord må
det ofte påregnes merkostnader på mellom
37,5 og 67,5 prosent. Dersom den baseres
på annuitetslån, blir merkostnadene større.
Konsulentene som anbefaler modellen hevder merutgifter kan forsvares fordi
den private aktøren overtar risiko som
det offentlige ellers selv ville måtte bære.
Et privat selskap som finansierer offentlig
infrastruktur har større finansiell risiko

enn ved offentlig finansiering. Denne risi-
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I OPS kamufleres offentlig
gjeld ved at et privat selskap
står som debitor, mens det
offentlige b
 etaler den over 25 år.

koen må det betales for. Derfor blir finansiering dyrere for OPS. Dessuten tar de ikke
hensyn til merkostnadene knyttet til egenkapital eller ansvarlige lån og behovet for
mer langsiktig fastrente fordi det private
selskapet må beskytte seg mot usikker
heten i rentemarkedene.

Hvorfor OPS når det gir
vesentlige merkostnader?
OPS er vanlig blant annet i en del EU-land.
Utad er argumentet en mer effektiv utbygging. De som har innsikt vet at den viktigste årsaken finnes i Maastricht-kriteriene.
Offentlig gjeld skal ikke overstige 60 prosent av bruttonasjonalproduktet. De fleste
EU-land har problemer med å oppfylle dette kriteriet. De gjør derfor krumspring for
å unngå offentlig gjeld.
I OPS kamufleres offentlig gjeld ved at
et privat selskap står som debitor, mens
det offentlige betaler den over 25 år. Land
som ikke er medlem av EU eller ikke deltar i eurosamarbeidet, for eksempel England, baserer seg på lignende kriterier for
å begrense offentlige utgifter eller offentlig
lånopptak. Norge bruker for eksempel den
såkalte handlingsregelen.
Det at OPS kamuflerer offentlig gjeld,
er et alvorlig informasjonsproblem for
rasjonell prioritering av offentlig ressurs
bruk både mellom prosjekter og mellom
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bruk av ressurser til prosjekter i dag og i
framtida. Dette er også et demokratisk problem.

På avbetaling
Norge innfrir Maastricht-kriteriene med
glans, og trenger ikke kamuflere offentlig
gjeld. Vi har mer enn nok kapital. Vårt problem er at en krone på statsbudsjettet har
samme status enten den brukes til årlige
driftsutgifter eller til investeringer som i
realiteten er sparing. Når budsjettet salderes, er det lettere å få gjennom et lavt årlig
beløp i betaling til et privat selskap enn en
engangsutgift som kan være mange ganger
større, men som må tas i inneværende budsjetter. Vi tar ikke godt nok hensyn til at
dette lavere årlige beløpet må betales i 20
til 30 år.
Et viktig poeng er også at på et
statsbudsjett bidrar hele befolkningen i

finansieringen, mens det bare er en liten
del som får glede av prosjektet. For dem
som får glede av prosjektet, er det viktigste å få det r ealisert og få bedre tilgang på
tjenester. Den ekstra finansieringskostna
den de bidrar med er ubetydelig siden prosjektet finansieres av skattebetalerne i fellesskap.
Dette vil i utpreget grad gjelde riksvegprosjekter. Dersom valget for eksempel står
mellom å få en veg som OPS-prosjekt eller
måtte vente på vegen i mange år, framstår
naturligvis OPS-finansiering som det beste
alternativet for dem som skal bruke vegen.
Mer som en kuriositet kan nevnes at en
statssekretær i Samferdselsdepartementet,
som forsvar for bruk av OPS til vegbygging, uttalte at han på sine besøk til OPSfinansierte veger bare hadde møtt lokal velvilje og positive holdninger5.
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De største vinner
Konsulentene som har klart å overbevise
staten om å prøve disse løsningene, begrunner blant annet opplegget med at ved
en slik løsning kommer den reelle risikoen
i prosjektene fram; den blir prissatt og dermed også tatt med i kostnadene. Det som
imidlertid er en realitet, er at private selskaper som bygger infrastruktur for det
offentlige har en betydelig større risiko enn
om det offentlige ivaretar finansieringen
selv. Denne ekstra risikoen må naturligvis
det private selskapet ta seg betalt for. Det
er nettopp dette som medfører at det blir
langt dyrere for det offentlige å velge OPSmodellen.
Måten OPS-modellen er utformet på,
gir også andre negative virkninger. Aktuelle prosjekter er store og kapitalkrevende,
og medfører betydelig økonomisk risiko
for private selskaper. Det er derfor bare de
største norske entreprenørselskapene, og
da i samarbeid med sterke kapitalmiljøer,
som har muskler til å ta den finansielle
risikoen og sitte i førersetet for disse prosjektene. Mellomstore og mindre entreprenører vil ekskluderes, bortsett fra å delta
som underleverandører for de aller største.
Løsningene er derfor negative for de fleste
norske entreprenører. Vi bør også være bekymret for om det vil bli tilstrekkelig med
aktører til å gi reell konkurranse.

5

I forskning omkring OPS har vi bedt om å få innsyn
i finansieringsavtalene Samferdselsdepartementet/Veg
direktoratet har gjort om de tre riksvegprosjektene som er
OPS-finansiert. Dette er vi blitt nektet. I en diskusjon med
Samferdselsdepartementets politiske ledelse om slikt innsyn,
uttalte statssekretæren dette.
6

Bakke, Hallvard: Offentlig-privat samarbeid. Dyrt og Dumt.
Fagforbundet 2011
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Stor kompleksitet
Kompleksiteten i OPS-kontraktene er svært
stor. Det krever derfor lang tid å forberede
selve konkurransen, framskaffe finansiering og gjennomføre anbudsprosessen. Om
det skulle være riktig at OPS-prosjekter
gir kortere anleggstid, vil denne gevinsten
delvis eller helt kunne spises opp av lengre

planleggingstid. Det stilles også større krav
til kontroll med gjennomføring av utbygging og drift og vedlikehold. Derfor er de
såkalte transaksjonskostnadene – det vil si
arbeidet med å forberede og gjennomføre
anbudskontraktene og kontrollere at gjennomføringen er i samsvar med bestillingen
– større enn ved mer tradisjonelle anbud.
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Det gir også større byråkrati (Bakke s. 6).6
Mange er opptatt av at det i Norge er
for stort innslag av statlig kapital i det private næringslivet. Det må da være grunn til
å stille spørsmål ved om det er ønskelig å
lage ordninger som fører til at privat kapital blir nødvendig for å finansiere offentlig
infrastruktur eller ordninger som bidrar til
at privat risikokapital kan søke ly i relativt risikofrie investeringer i norske veger,
skoler og sykehus. Etter min vurdering bør
det norske næringslivet slippe å konkurrere
med det offentlig om den private kapitalen.

Eksempler på virkninger av
OPS-prosjekter
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I rapporten Offentlig–privat samarbeid –
dyrt og dumt er evalueringer av OPS-prosjekter gjennomgått. Denne rapporten har
en omfattende oversikt over evalueringer
og analyser av OPS-prosjekter både i Norge og andre europeiske land. En hovedkonklusjon er at de gevinstene som ofte forespeiles fra konsulentselskaper som gir råd
om slike metoder, ikke kan dokumenteres.
Tvert imot viser de fleste mer nøytrale analyser vesentlige merkostnader ved bruk av
OPS.
Det er også klare tendenser i norsk litteratur til å overdrive bruken av OPS. Det
er særlig Storbritannia som har brukt OPS
i større omfang. «Selv i Storbritannia, som
har den overlegent høyeste andel av OPSkontrakter, har de bare utgjort 10–15 prosent av alle offentlige investeringer siden
1996. Resten har skjedd ved tradisjonelle
lånopptak og kontraktsinngåelse. Etter
Storbritannia er OPS-andelen høyest i Portugal, Spania og Irland. Interessant nok

hører disse tre landene til de landene som
har hatt størst problemer etter finanskrisen.» (Bakke s. 18).7
Her skal resultatene fra de mest kjente
norske OPS-prosjektene drøftes: To riksvegstrekninger som staten har gjennomført
etter OPS-modellen. Prosjektene Klett–
Bårdshaug og Flekkefjord–Lyngdal er
evaluert av Transportøkonomisk institutt
(TØI),8 og Vegdirektoratet har også opplyst hvilke betalingsavtaler som er inngått
for prosjektene. Ganske oppsiktsvekkende
skriver TØI følgende om den private lånefinansieringen av disse to prosjektene: «Informasjonen som er stilt til disposisjon for
evalueringen har ikke vært tilstrekkelig til
å kunne konkludere om privat finansiering
er billigere eller dyrere enn offentlig finansiering».
Dette utsagnet viser at evaluererne
mang
ler kompetanse om finansiering og
renteforhold. Det er helt elementært at
stat og kommuner i Norge oppnår vesentlig lavere renter på lån enn private selskaper. Det skyldes flere forhold, særlig lavere
kredittrisiko ved utlån til det offentlige og
at utlån til private selskaper binder vesentlig
mer egenkapital enn utlån til stat og kommuner. I det følgende skal vi beregne hvor
store merkostnadene har vært ved den private finansieringen av disse to prosjektene.

Klett–Bårdshaug
Det første prosjektet, ny riksveg Klett–
Bårdshaug, gikk ut på at et privat selskap
skulle bygge ut, finansiere og drive veg-
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Bakke, Hallvard: Offentlig-privat samarbeid. Dyrt og Dumt.
Fagforbundet 2011
8

Transportøkonomisk Institutt: Evaluering av OPS
i vegsektoren. TØI-rapport 890/2007
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strekningen i 25 år mot årlig statlig betaling.
Prosjektet var opprinnelig anslått å kreve en
samlet investering på ca. 1200 millioner kroner, med en usikkerhet i anslaget på investeringskostnader på +/- 10 prosent. Senere er
investeringsanslaget ved tradisjonell gjennomføring hevet til 1381 millioner kroner9.
Dette anslaget brukes i sammenligningene
med statens betaling for OPS-prosjektets
investeringskostnader.
Orkdalsvegen AS er det private OPSselskapet som fikk kontrakten med staten.
Avtalen innebærer at staten til sammen
skal betale 2300 millioner fordelt på årlig
betaling over 25 år for at vegstrekningen
skal holdes åpen. Dette beløpet er betaling
for investeringene i vegen. I tillegg skal
selskapet motta 29 millioner kroner årlig
til drift og vedlikehold av vegstrekningen.
Dette siste beløpet skal økes i takt med
prisstigningen.
Staten betaler med andre ord 919 millioner mer for investeringen over de neste
25 årene enn det ville kostet om investeringen ble betalt direkte av staten. For å sammenligne beløpet på 2300 millioner, som
skal betales over 25 år, med en investering
på 1381 millioner kroner nå, må imidlertid
de framtidige årlige beløpene neddiskonteres med en kalkulasjonsrente. Her har jeg
valgt å bruke 4 prosent kalkulasjonsrente
fordi det er den renten som skal brukes i
samfunnsøkonomiske analyser av slike
prosjekter og fordi det kan betraktes som
en alternativkostnad for statlig kapital; det
er for eksempel avkastningskravet i Statens
Pensjonsfond utland.
Med 4 prosent rente blir nåverdien av
betalingsstrømmen, eksklusive drifts- og

9
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vedlikeholdskostnader, 2012 millioner kroner. De alternative betalingene for investeringen er oppgitt i tabell 1. Hovedkonklusjonene er at OPS-finansieringen påfører
staten merkostnader på 631 millioner kroner (2012–1381) eller 46 prosent sammenlignet med statlig egenfinansiering. Den
risikoen selskapet bærer er at de årlige midlene til drift og vedlikehold på 29 millioner
ikke blir tilstrekkelig, og at det oppstår behov for utbedringer som ikke dekkes av de
årlige overføringene til drift og vedlikehold.

Tabell 1. Anslag investeringsutgifter ved alternative
finansieringsmodeller. Mill. kr.
Klett–
Bårdshaug

Flekkefjord–
Lyngdal

Tradisjonell
investering 		 1381

1193

TØIs anslag
OPS-investering

		1540

1400

Utgifter
OPS-finansiering 		2300

2870

Nåverdi
OPS-finansiering		 2012

1793

Betalingene fra staten går til Orkdalsvegen
AS. Det eies nå av pensjonsselskapene
Skanska Trean Allmæn Pensionskasse (50
prosent) og Skanska Norge Konsernpensjonskasse (50 prosent). Dette selskapet
leverer meget gode resultater til sine eiere.
Resultat før skatt er angitt i tabell 2. Årlig resultat har i de siste årene vært over
20 millioner kroner. Dersom 20 millioner
blir oppnådd som gjennomsnitt for hele avtaleperioden, vil overskuddet før skatt bli
500 millioner kroner. Innskutt egenkapital
i selskapet var 1 million kroner; med andre
ord en svært god avkastning.

Opprinnelig eide Skanska selv 50 prosent av Orkdalsvegen AS. I en børsmelding
fra 25. februar 201010 opplyser Skanska at
de har solgt sin andel til de to pensjonskassene for 170 millioner svenske kroner.
I pressemeldingen står det blant annet at
salget ga Skanska følgende gevinst: «The
capital gain amounts to approximately
SEK 100 mill.»
Videre uttales følgende om prosjektet:
«First we were proud to deliver a road that
improved traffic safety for the public and
generated income to the company both in
the construction and operational phases.
Now we also see that we can divest fully
developed assets with a favorable gain,»
says Anders Årling, President Skanska
Infrastructure Development.
Hva slags selskap er så Orkdalsvegen
AS? Det har postboksadresse på Tjuvholmen i Oslo, og har bare finansielle aktiva
og passiva i sin b
 alanse. Med andre ord,
det er et «papirselskap». Men det er svært
lønnsomt. Litt forenklet kan vi si at statens
merkostnader på over 600 millioner kroner
ligger godt an til å gi store finansielle gevinster i dette private «papirselskapet». Noe
av årsaken til selskapets gode resultater
kan ha sammenheng med at de har utnyttet
den fast avtalte pengestrømmen fra staten
på til sammen 2300 millioner kroner på en
dyktig måte i finansmarkedene.

10

Børsmelding fra Skanska av 25. februar 2010: Skanska sells
PPP road in Norway at a profitt of SEK 100 M.
11

Resultatene er hentet fra Bedriftsdatabasen AS som har
gjengitt selskapenes regnskaper for perioden 2008 til 2012.
Denne databasen inneholder også den øvrige selskapsinformasjonen som er brukt.
12

St.prp

Tabell 2. Resultater OPS-selskapene11. Mill. kr.
2012 2011 2010 2009 2008
Orkdalsvegen
AS

23,1 22,1

19,8

14,2

15,3

Allfarveg AS

26,4 27,3

25,7 22,7

9,3

Flekkefjord–Lyngdal
Det andre prosjektet er E39 Flekkefjord–
Lyngdal. Samlet investering var opprinnelig anslått til 1100 millioner kroner med en
usikkerhet på +/- 10 prosent. Senere er dette
anslaget12 hevet til 1193 millioner kroner.
Allfarveg AS er det private selskapet som
fikk OPS-kontrakten med staten. Avtalen
med det private selskapet medfører at staten
skal betale til sammen 2870 millioner kroner over 25 år for å holde vegen åpen, det
vil si betaling for investeringsutgiftene og
finansieringen av dem. I dette tilfellet mottar
det private selskapet et beløp på 19,2 millioner kroner pr. år til drift og vedlikehold
av vegen. Dette beløpet skal indeksreguleres.
Merutgiftene for staten i forhold til om
de betalte investeringen direkte, er på 1677
millioner kroner. Betalingsprofilen er noe
annerledes enn i Klett–Bårdshaug-prosjektet. Dersom betalingsstrømmen på til
sammen 2870 millioner kroner neddiskonteres på samme måte som for Klett–Bårdshaug med kalkulasjonsrente på 4 prosent,
blir beløpet 1793 millioner kroner. Med
andre ord: Merkostnadene ved OPS sam-
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Avtalen med det private selskapet
medfører at staten skal betale til
sammen 2870 millioner kroner
over 25 år for å holde vegen åpen.
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menlignet med en statlig finansiering av
prosjektet, er 600 millioner kroner (1793
minus 1193) eller 50 prosent. Risikoen
for selskapet er at de årlige 19,2 millioner
kroner ikke er tilstrekkelig til å dekke årlig vedlikehold og drift og eventuelle utbedringer.
Hva så med det private OPS-selskapet
Allfarveg AS? Dette selskapet eies av Veidekke AS med 50 prosent og Sundt AS med
50 prosent. Det ble etablert med en egen
kapital på 6,5 millioner kroner, mens opptjent egenkapital er på 103 millioner allerede i 2012. Resultat før skatt er angitt i tabell
2. De siste årene har resultatet vært over 27
millioner kroner. Dersom de klarer et resultat på 25 millioner kroner pr. år i 25 år, vil
det bli på til sammen 625 millioner kroner.
Allfarveg AS er også et rent «papirselskap» med adresse i Oslo, og har bare
finansielle aktiva og passiva i balansen.

Selskapet er stort sett uten andre inntekter enn finansinntekter og finansutgifter.
Resultatet kommer derfor i form av netto
finansinntekter. Men en fast betalingsstrøm fra staten på 2870 millioner over 25
år er verdifull og kan brukes til å generere
solide resultater. Igjen kan vi litt enkelt
konkludere med at statens merkostnader
på investeringen på 600 millioner kroner
ligger godt an til å bidra til en finansiell
profitt på over 600 millioner kroner. Igjen
en god avkastning sett i forhold til innskutt
egenkapital.

{
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Når det gjelder drifts- og vedlike
holdskostnader, konkluderer TØI
i rapporten med at det heller ikke
er påvist besparelser her.

TØIs evaluering av investerings- og
driftskostnader
TØIs evaluering av byggekostnadene ved
de to OPS-prosjektene er at de er litt høyere
enn ved tradisjonell utbygging. I rapporten
konkluderer de på følgende måte «Det er
ikke funnet grunnlag for at prøveprosjektene har gitt vesentlige byggekostnads
besparelser.»
Når det gjelder drifts- og vedlikeholdskostnader, konkluderer TØI i rapporten
med at det heller ikke er påvist besparelser
her. De konkluderer imidlertid også med at
det allerede er påvist at om det ønskes endringer i oppleggene, så blir det uforholdsmessig dyrt. Mange har for eksempel spurt
om ikke en ny moderne veg som Klett–
Bårdshaug burde hatt midtdeler mellom
kjøreretningene. Bakgrunnen er blant annet
front mot front-kollisjoner og medfølgende
dødsulykker på den nye vegstrekningen.
Kravene om midtdeler for slike veger kom
etter at OPS-avtalen var inngått. Onde tunger hevder at det blir for dyrt å ta inn dette
nye standardkravet på denne vegstrekningen. Endring av drifts- og vedlikeholdsavtale og gjennomføring av ekstra investeringer
blir uforholdsmessig dyrt på grunn av den
langsiktige driftsavtalen og fordi Vegdirektoratet forhandler med en monopolist.
TØI-rapportens mest positive konklusjon er at prosjektene er gjennomført
vesentlig raskere enn prosjekter med mer
tradisjonell finansiering og utbygging. Det
skyldes i hovedsak at prosjektene ikke måtte
vente på finansiering. Rapporten konkluderer med at det kunne oppnås også ved andre modeller hvor hele vegstrekningen blir
prosjektfinansiert (hele investeringsbeløpet
er budsjettert og tilgjengelig ved oppstart
av prosjektet).

Konklusjon
Konklusjonen fra denne analysen er derfor
at OPS-modellen har ført til at riksveg
prosjektene Klett–Bårdshaug og Flekkefjord–Lyngdal har gitt samlede merkostnader for skattebetalerne eller staten i forhold
til andre modeller med prosjektfinansiering
på:
• 46 prosent eller 631 millioner kroner for
Bårdshaug–Klett
• 50 prosent eller 600 millioner kroner for
Flekkefjord–Lyngdal
På drifts- og vedlikeholdssiden er det ikke
oppnådd lavere kostnader eller bedre standard. De langsiktige drifts- og vedlikeholdsavtalene bidrar til at det blir dyrere å tilpasse
seg endringer i behov og nye standardkrav.
Hovedkonklusjonen er at staten har sløst
bort over 1,2 milliarder kroner på disse to
vegprosjektene. Disse konklusjonene er i
samsvar med det en kunne forvente ut fra en
mer prinsipiell analyse av OPS-metodikken.
Statens merkostnader på over 1,2 milliarder kroner motsvares av at de to private
OPS-selskapene Orkdalsvegen AS og Allfarveg AS – om de klarer å levere finansielle

resultater slik de har gjort de siste årene –
ligger an til å få store beløp i overskudd.
Selskapene har bare finansielle aktiva og
passiva i balansen, og gevinstene kommer
i form av netto finansinntekter. Disse gode
resultatene har også sammenheng med at
selskapene har vært dyktige til å forvalte
statlige pengestrømmer over 25 år på en
god måte i finansmarkedene.
Begge disse to prosjektene synes utbyggingsmessig å være gjennomført på en god
og solid måte.
Selvsagt kan det også oppstå gevinster
eller større tap på slike prosjekter om det
er feil i kalkulasjoner eller om prosjektene skulle støte på overraskelser i form av
uforutsette vanskelige forhold eller bedre
forhold. Et eksempel i så måte er OPS-prosjektet Grimstad–Kristiansand. Der har
det oppstått store uforutsette overskridelser i investeringen på grunn av feilkalkulasjon og at prosjektet har støtt på uforutsette grunnforhold. Men det er vel ingen
som ønsker at det er slike forhold som skal
gi det offentlige eller entreprenørselskaper
gevinster eller tap?
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PENSJON – spekulasjon
eller sikkerhet?

Vi står ved et veiskille når det gjelder offentlig
tjenestepensjon i stat og kommune.

Når offentlige tjenester blir konkurranse
utsatt er pensjon ofte utslagsgivende for hvem
som får oppdraget, fordi private aktører generelt har billigere og dårligere pensjonsordninger enn det offentlige.
Offentlig sektor er nå midt i den samme
prosessen som privat sektor allerede har
vært i en stund. Gode ytelsesbaserte pensjoner erstattes av innskuddsbaserte ordninger
hvor den enkelte ansatte bærer risikoen for
svingningene i børsmarkedet. Livsforsikringsselskapene er de klare vinnerne, og arbeids
takerne er taperne. Slik behøver det ikke være.
De nye regnskapsreglene som ble innført i
1995, har spilt en viktig rolle i utviklingen
fra ytelsesbaserte til innskuddsbaserte pensjonsordninger i privat sektor. Fram til 1995
førte alle virksomheter, også private aksjeselskaper, kun premien i sine regnskaper. De nye
regnskapsreglene påla den enkelte virksomhet å føre opp framtidige pensjonsforpliktelser som gjeld i regnskapet.
Når framtidig pensjon føres som gjeld,
kan forsikringsselskapene argumentere for
å overføre risikoen for verdipapirene til den
enkelte arbeidsgiver. Det har de da også gjort.
Arbeidsgiverne får verdier på verdipapirer pr.
31.12 og holder dem opp mot en beregning
av framtidig pensjonsforpliktelse. Ikke mange vet at disse kompliserte regnestykkene,
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med blant annet diskonteringssats og sats for
framtidig lønnsstigning, er regulert i regnskapsreglene.
Nå følger også offentlig sektor, både kommune og stat, disse regnskapsreglene. Selv
statlige virksomheter med pensjonsordning i
Statens pensjonskasse, som for eksempel Forsvarsbygg, et forvaltningsorgan på særskilte
vilkår, gjør det.
Resultatet er at de gode pensjonsordningene blir så dyre for den enkelte arbeidsgiver at
de jobber hardt for å erstatte dem med billigere innskuddsbaserte ordninger som de ansatte
ikke er tjent med. Etter all sannsynlighet er
det den samme prosessen vi nå er vitne til
i kommunene og deres forhold til KLP.
LO har i flere brev til Finansdepartementet,
og uten å bli imøtegått, påpekt at regnskapsreglene mangler faglig legitimitet. Dermed
handler dette nå bare om politikk og ikke fag.
Fra LOs siste brev i 2009 til Finans
departementet:
«På denne bakgrunn har LO som del av
høringssvar til NOU 2009:13 Brede pensjonsordninger fra september 2009 tatt til orde for
å likestille regnskapsføringen av innskuddsbaserte og ytelsesbaserte pensjonsordninger,
eventuelt at regelverket må endres. Begrunnelsen er at norske ytelsesbaserte ordninger er så
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Når størrelsen på den framtidige
pensjonen svinger i takt med
børsverdiene, kan det like gjerne
som avkastning bli et tap for
noen pensjonister.

godt sikret både juridisk og fondsmessig at de
må kunne regnes som innskuddsbaserte etter
internasjonalt regelverk.1»
Men etter dette har lite skjedd når det gjelder reglene. Finansdepartementet sitter stille.
Derimot har synet på pensjon endret seg.
Tidligere var ytelsesbasert pensjon forutsigbar og sikker. Nå omtales pensjon som
sparing. Men er det sparing – og i så fall for
hvem? Når størrelsen på den framtidige pensjonen svinger i takt med børsverdiene, kan

1

http://www.lo.no/s/Arbeidsliv/Regnskapsanalyse/Pensjonog-regnskapsregler/

det like gjerne som avkastning bli et tap for
noen pensjonister. Vi har sett eksempler på
det i Sverige, og for ikke å snakke om i USA
med Enron-skandalen.
For å kunne bevare de ytelsesbaserte kollektive ordningene må regnskapsreglene endres, slik LO i sin tid anbefalte, og som er
gjeldende i Sverige og Nederland. Da blir det
slik at den enkelte virksomheten, privat eller
offentlig, kun skal regnskapsføre premien.
Risikoen for den framtidige pensjonen vil
da ligge i livsforsikringsselskapene. Det er vel
strengt tatt derfor vi har forsikringsselskaper.
Hvor stor andel ansatte skal betale vil være
et forhandlingsspørsmål, men pensjonen vil
være sikker.
Det endelige slaget om offentlig tjenestepensjon står ved neste tariffoppgjør, som skal
gjennomføres våren 2014.
Fanny Voldnes, registrert revisor og
leder av Samfunnsøkonomisk avdeling
i Fagforbundet
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Artikkelen er
FAGFELLEV URDERT

STYRING AV
BARNEHAGE
SEKTOREN OG
BEGRENSNINGENE
I KOMMUNENES
HANDLEFRIHET
Anne Oline Haugen, førstelektor i juridiske fag, Høgskolen i Hedmark
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Kommunene har ansvaret for full barne
hagedekning og for kvaliteten i barnehagene.
Samtidig er det begrensninger i kommunenes
styring av barnehagesektoren.

Dette gjelder blant annet reglene om etablering og tilskudd, godkjenning, tilsyn og
opptak. I denne artikkelen blir det foretatt
en gjennomgang av reglene som både gir
kommunene kompetanse og som begrenser
kommunenes styringsmuligheter. Det gis
også en vurdering av hvor hensiktsmessige
disse begrensningene er når det gjelder målet om full barnehagedekning og sikring av
kvaliteten.
I og med at sektoren har et så stort innslag av ikke-kommunale barnehager, og de
forvaltningsrettslige reglene ikke regulerer
kommunale og ikke-kommunale barne
hager på samme måte, ligger det flere interessante forvaltningsrettslige problemstillinger her. Denne artikkelen er et forsøk på
å belyse noen av problemstillingene.

Om sektoren
Barnehagesektoren har omtrent 85.000 ansatte og 270.000 barn. Årlig omsetning er
ca. 40 milliarder kroner, og sektoren har et
stort innslag av private aktører, ca. 50 prosent. Dette innebærer både at ca. 50 prosent av barnehagene er ikke-kommunale,
og at ca. 50 prosent av barnehageplassene
er ikke-kommunale (NOU 2012:1 s. 18 flg.).
Det er de samme reglene som gjelder alle
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ikke-kommunale barnehager uavhengig av
om de er drevet av ideelle organisasjoner
eller store barnehageforetak/kjeder.
Barnehagesektoren inngår som en del av
kommunal sektor. Det vil si at kommunene
er barnehage- og tilsynsmyndighet, sam
tidig som de eier ca. 50 prosent av barnehagene. Dette innebærer at det kommunale
selvstyret er en sentral problemstilling ved
regulering av sektoren. Staten må for det
første ha hjemmel i lov for å få utført de
arbeidsoppgavene som er ønskelig i kommunal sektor. For det andre innebærer det
også at lovgivningen må ta visse hensyn.
Lovgivningen som retter seg mot kommunal sektor skal i størst mulig grad ta
utgangspunkt i prinsippene om nasjonal
rammestyring og størst mulig lokal organisasjonsfrihet.

Kommunens dobbeltrolle
Sektoren består som nevnt av kommunale
barnehager og ikke-kommunale barne
hager som kommunen har ansvar for. I ansvaret ligger blant annet at kommunen skal
godkjenne barnehagene, føre tilsyn med
dem, foreta opptak og utbetale tilskudd til
de ikke-kommunale barnehagene. Dette
innebærer at kommunene får en dobbelt-
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rolle, både som eier av egne barnehager og
som barnehagemyndighet. Selve organiseringen av disse oppgavene vil kunne medføre økt ressursbruk, i og med at kommunene må sørge for å organisere oppgavene
slik at habilitetsproblemer ikke oppstår.
Sektoren har vokst svært fort de siste
årene, noe som i seg selv innebærer økt
arbeidsbelastning for kommunene. Antall
barnehager som kommunen skal føre tilsyn
med har økt, det er mange flere barnehager
i det samordnede opptaket, det er mange
flere ikke-kommunale barnehager som skal
ha tilskudd etc. Arbeidsoppgavene som er
tillagt kommunene når det gjelder godkjenning, tilsyn, opptak og tilskudd, har blitt
svært omfattende.

Lovfestet rett til
barnehageplass
Det har også skjedd flere viktige endringer
i regelverket knyttet til sektoren. Blant annet er det innført rett til plass i barnehage
for barn som fyller ett år innen utgangen
av august, se barnehageloven § 12a. Det
er en forutsetning at det søkes innen søknadsfristen. I dette ligger at foreldrene har
rettskrav på at barnet får plass, og kan gå
til søksmål dersom barnet ikke får plass.
Konsekvensen av den nasjonale lovgivningen er derfor at kommunene i stor grad er
avhengig av privat sektor, det vil si de ikkekommunale barnehagene, for å oppfylle
disse kravene.
Det andre er at tilskuddsordningen i

39

barnehagesektoren ble endret fra 2011, se
barnehageloven § 14 med forskrifter. Tilskuddene er ikke lenger øremerket, men er
nå lagt inn i rammetilskuddet. Dette innebærer at de ikke-kommunale barnehagene
kan behandles forskjellig, avhengig av etableringstidspunktet. De ikke-kommunale
barnehagene som er etablert før 1. januar
2011, har krav på tilskudd, og barnehager som søker om godkjenning etter dette
tidspunktet, har ikke krav på tilskudd. Her
kan kommunene ut fra sine behov avgjøre
om de skal ha nyetableringer innenfor sektoren. Det er også utredet et forslag om ny
barnehagelov i NOU 2012:1.
Barnehagene ligger innenfor det som
juridisk sett kan betegnes som spesiell forvaltningsrett, med lov 17. juni nr. 64.2005
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om barnehager (barnehageloven) med forskrifter som spesiell lov og lov 10. februar
1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) som generell lov.
De forvaltningsrettslige utfordringene ligger blant annet i spennet mellom kommunal
sektor og statlig tilsyn og den forvaltningsrettslige likebehandlingen av kommunale
og ikke-kommunale barnehager.

Privatrettslige
problemstillinger
I tillegg til de forvaltningsrettslige problemstillinger, vil det også være en rekke
privatrettslige problemstillinger her. Dette
fordi barnehageloven ikke regulerer kon-

traktsvilkårene mellom barnehageeier og
foreldrene/foresatte.
Kontraktsvilkårene
må følge alminnelige kontraktsrett, og
Forbrukerombudet skal føre tilsyn med at
markedsføring og avtalevilkår er i samsvar
med lov 9. januar 2009 nr. 2 om kontroll
med markedsføring og avtalevilkår (markedsføringsloven). Dette understrekes også
i rundskriv F08-2006 s. 34. Disse problemstillingene vil ikke bli berørt her.

Tolking av barnehageloven
Etter hvert som sektoren har vokst og endret seg, har det også skjedd endringer i
måten tilsynet har vært organisert på, og
det er vurdert ytterligere endringer.
Det er lite rettspraksis knyttet til barnehagesektoren, noe som kan gjøre tolkingen
av lovgivingen vanskelig. Imidlertid foreligger det en rikholdig forvaltningspraksis.
Dette er en rekke rundskriv og uttalelser
fra Kunnskapsdepartementet og nå også
fra Utdanningsdirektoratet. Det foreligger
også uttalelser fra Justisdepartementets
lovavdeling og fra ombudsmannen for forvaltningen – Sivilombudsmannen.
Fylkesmennene har også en omfattende praksis, men den er imidlertid ikke
så 
systematisert at den er lett tilgjengelig, og denne praksisen har neppe samme
rettskildemessige tyngde som for eksempel
praksis fra departementet.

Ansvar for dekning og
kvalitet
De viktigste kravene som retter seg mot
barnehagesektoren, altså kommunene,
er kravene om dekningsgrad og kvalitet.
Kommunen vil her opptre både som barne

{

Barnehageloven § 12a slår
fast at en stor gruppe barn
har rettskrav på barnehage
plass.

hageeier og barnehagemyndighet, og vil
ha ansvar for kvaliteten i alle barnehagene, ikke bare de kommunale. I tillegg vil
kommunen ha ansvaret for at rettighetene
til barnehageplass etter barnehageloven
§ 12a er oppfylt, ved hjelp av det totale
antall barnehageplasser i kommunen.

Dekning
Tidligere var kommunen forpliktet til å
sørge for at det fantes et tilstrekkelig antall barnehageplasser for barn under opp
læringspliktig alder. Nå er barna gitt en
individuell rettighet. Barnehageloven § 12a
slår fast at en stor gruppe barn har rettskrav på barnehageplass. Rettskrav innebærer blant annet at kravet kan innfris ved
å forfølge kravet ved søksmål for domstolene, og det kan kreves erstatning dersom
kravet ikke oppfylles.
Det er to hovedvilkår som må være
oppfylt for å ha rettskrav på plass. Barnet
må for det første fylle ett år senest innen
utgangen av august det året det søkes om
barnehageplass, og for det andre må det
søkes innen søknadsfristen. I tillegg til
disse to hovedvilkårene, er det etter barne
hageloven § 12a annet ledd, i den kommunen barnet er bosatt at barnet har krav på
plass. Barnet er bosatt i den kommunen
barnet har bostedsadresse. Bestemmelsen
er ikke til hinder for interkommunalt samarbeid (Ot.prp. nr. 52 (2007–2008 s. 37).
Kommunen er forpliktet etter barne
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hageloven § 8 annet ledd til å tilby barnehageplass til barn under opplæringspliktig
alder, men de som ikke omfattes av barnehageloven § 12a har ikke de samme rettigheter. Imidlertid er retten etter barnehageloven § 12a kun en minimumsforpliktelse.
Det er ikke noe i veien for at kommunen
kan tilby plass til de barna som ikke har
denne rettigheten dersom det er kapasitet,
for eksempel barn bosatt utenfor kommunen.
I 2011 gikk 13.800 barn som i utgangspunktet ikke hadde rett til plass, likevel
i barnehage. Av disse var 62 prosent i en
ikke-kommunal barnehage og 38 prosent i
en kommunal barnehage (St. meld. Nr. 24
(2012–13 s. 26). At det er såpass mange flere i ikke-kommunale barnehager, kan skyldes at disse kan fastsette egne opptakskriterier etter barnehageloven § 7 fjerde ledd,
for eksempel om opptak av barn uten rett
til plass. Det at det er såpass mange uten
rett som har plass, behøver derfor ikke bare
være uttrykk for tilstrekkelig kapasitet.

Opptak
Etter bestemmelsen har kommunen opptak
minimum én gang i året. Det innebærer
at de barna som fyller ett år fra og med
1. september først har rettskrav på plass
den høsten de fyller to år. Imidlertid er det
en rekke kommuner og barnehager som
har fortløpende opptak.

{
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Dersom opptak to ganger i året
blir gjennomført, vil det redusere
ventetiden for familier med barn
født 1. september eller senere.

Det går frem av stortingsmeldingen om
Framtidens barnehage at regjeringen på
lengre sikt vil innføre krav om to barne
hageopptak i året (St. meld. nr. 24 (2012–
13 s. 28). Dersom opptak to ganger i året
blir gjennomført, vil det redusere vente
tiden for familier med barn født 1. september eller senere. På den annen side må kommunen øke kapasiteten. Det fremgår av
St. meld. nr. 24 (2012–13) kapittel 11 at
dette tiltaket medfører ytterligere 8200
plasser, og vil ha en kostnad på 1,35 milliarder kroner. Hvordan barnehageloven
§ 12a da vil bli uformet, gjenstår å se.
Det som er helt på det rene er at kommunen allerede har omfattende rettslige
forpliktelser knyttet til en stor gruppe barn.

Kvalitet
Kvalitetsbegrepet inneholder mange forskjellige elementer. Bemanning i barne
hagen, barnegruppens størrelse og personalets kompetanse er de viktigste strukturelle
faktorene for barnehagens kvalitet ifølge
OECD (OECD 2012b). Etter barnehage
loven § 18 femte ledd må bemanningen
være tilstrekkelig til at personalet kan drive
en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet.
Det er derfor barnehageeier som bestemmer hva som er tilstrekkelig bemanning i
barnehagene. For de kommunale barne
hagene er dette kommunen, og for de ikkekommunale barnehagene de enkelte barnehagene. Det er imidlertid en forskrift med
krav om pedagogisk bemanning, det vil
si krav om antall ansatte med pedagogisk
kompetanse, men altså ingen helhetlige bestemmelser om det totale antallet ansatte
(FOR-2005-12-16-1507).
At det ikke er fastlagt hva bemanningen
skal være, men at dette er overlatt til barne-

hageeier, er naturlig nok en svakhet når det
gjelder kvalitetsbegrepet. Manglende krav
knyttet til disse kvalitetselementene som
er nevnt, vil naturlig nok være et ressurs
spørsmål. Lovgiver har nok heller ikke
ønsket å detaljregulere, hverken kommunene eller de ikke-kommunale barnehagene.
I St. meld. nr. 24 (2012–2013) foreslår
regjeringen en rekke tiltak for å styrke bemanningen i barnehagene. Disse forslagene
går dels ut på å oppfylle allerede eksisterende krav, og også å øke kravene til pedagogisk bemanning.
Heller ikke barnegruppens størrelse er
regulert i dagens barnehagelov, og regjeringen vil vurdere å innføre en bestemmelse
i loven som regulerer dette. I tillegg til de
nevnte elementene vil naturlig nok også de
andre vilkårene i lovverket for å få barnehagen godkjent ha betydning for kvaliteten, se under godkjenning.

Styringsverktøy
Kommunen har en rekke styringsverktøy
de anvender i styringen av barnehagesektoren, det vil si for å oppnå de krav som
stilles. De sentrale verktøyene inngår i
kompetansegrunnlagene som knytter seg til
godkjenning, etablering, tilskudd, tilsyn og
samordnet opptak.

Godkjenning
Det er kommunen som er godkjenningsmyndighet, og slik sett er det kommunen som barnehagemyndighet som avgjør
hvilke barnehager som skal godkjennes.
Krav til virksomhetene følger dels av barnehageloven og dels av annen lovgivning.
Bestemmelsene i barnehageloven § 10 om
kommunen som godkjenningsmyndighet er

svært kortfattet. Bestemmelsen sier kun at
godkjenningen skal vurdere barnehagens
egnethet i forhold til formål og innhold.
Dette innebærer at også andre bestemmelser i barnehageloven må trekkes inn. Noen
av kravene fremgår av barnehageloven §§
1 og 2, og ytterligere krav fremgår blant
annet av forskrift om miljørettet helsevern,
byggteknisk forskrift og veiledende arealnorm (FOR 2003-04-25 nr. 486, FOR2010-03-26-489 og NOU 2012:1 pkt.
16.5).
Etter barnehageloven § 2 annet ledd skal
barnehagen gi muligheter for lek, livsutfoldelse, og meningsfylte opplevelser og aktiviteter. Lovens krav må være oppfylt. Det
går også frem av bestemmelsen at kommunen kan sette vilkår knyttet til antall barn,
barnas alder og oppholdstid. Det går frem
av forarbeidene til bestemmelsen at denne opplistingen av vilkår er uttømmende
(Ot.prp. nr. 72 (2004–2005 s. 60). Settes
det andre vilkår, vil disse kunne være ugyldige.
Helsemyndighetene, plan- og bygningsmyndighetene med flere har alle et ansvar
på sine respektive områder, men barne
hagemyndighetene har et overordnet ansvar for barnehagene, det vil si for at alle
kravene er oppfylt. For disse områdene
gjelder som hovedregel at kommunen tar
beslutning i første instans, mens avgjørelsene kan overprøves av statlig klageorgan.
Kommunens avgjørelse om godkjenning
vil være et enkeltvedtak, og reglene om
enkeltvedtak i forvaltningsloven vil komme til anvendelse. Det fremgår av barne
hageloven § 10 tredje ledd at Fylkesmannen
er klageinstans, og slik sett er det Fylkesmannen som tar den endelige avgjørelsen.
Fylkesmannen kan overprøve kommunens
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skjønn fullt ut. Den ikke-kommunale barnehagen har klagerett dersom godkjenning ikke blir gitt. I tillegg vil barnehagen
ha klagerett selv om godkjenning blir gitt,
dersom den ikke er enig i de vilkår som blir
satt.
Det at loven uttømmende angir hvilke
vilkår kommunen kan sette, gjør at kommunen ikke kan heve kravene til kvalitet i
barnehager som søker om godkjenning utover det som følger av loven, for eksempel
ved ytterligere krav til bemanning. For de
kommunale barnehagene kan kommunen
sette ytterligere vilkår, for der vil kommunen selv stå som eier.

Etablering og tilskudd
barnehageloven § 14
Det er kommunen som avgjør hvilke nye
barnehager som kan etablere seg, og det er
kommunen som har ansvar for utbetaling
av tilskudd. Tidligere var det slik at barne
hager som ble godkjent etter loven automatisk hadde krav på tilskudd – en form
for fri etableringsrett. Dette er endret fra
1. januar 2011, da sektoren ble ramme
finansiert.
Det går frem av barnehageloven § 14
første ledd at kommunen skal yte tilskudd
til driften av de ikke-kommunale barne
hagene som ble godkjent før barnehagesektoren ble rammefinansiert. Her har
kommunene en absolutt forpliktelse: Selv
om kommunen kan mene at en ikke-kommunal barnehage er overflødig, så har ikke
kommunen kompetanse til å iverksette en
beslutning om avvikling. Noe annet er at
driften kan opphøre fordi barnehagen ikke
får tilstrekkelig antall barn, og at barne
hagen derfor selv bestemmer seg for å avvikle.
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Av annet ledd går det frem at kommunen
kan yte tilskudd til barnehager som søker
om godkjenning etter at barnehagesektoren er rammefinansiert. I ordet kan ligger
at kommunen avgjør søknaden etter eget
skjønn. Dette går frem av forarbeidene til
bestemmelsen (Ot.prp. nr. 57 (2007–2008)
s. 40). Kommunene står likevel ikke helt
fritt. Det er føringer knyttet til dette skjønnet. Blant annet er det føringer i barne
hageloven § 8 annet ledd, som forplikter
kommunen til å tilpasse utbyggingsformer
og driftsformer til lokale forhold og behov.
Det innebærer blant annet at kommunen
kan ta hensyn til demografiske forhold,
fødselstall og lignende, og kommunen vil
heller ikke være forpliktet til å finansiere
barnehager som fører til overetableringer.

Kommunens utøving av skjønn
At kommunen avgjør søknaden etter eget
skjønn, innebærer at avgjørelsen er overlatt til det frie skjønn, det vil si at domstolene ikke kan overprøve avgjørelsen.
I tillegg innebærer det at Fylkesmannen
som klageinstans må ta hensyn til det kommunale selvstyret når skjønnet overprøves,
se forvaltningsloven § 34. Det understrekes i forarbeidene at et fritt kommunalt
skjønn kan sette kommunens dobbeltrolle
som barnehagemyndighet og barnehage
eier under press, men det legges til grunn
at kommunen er bevisst sin dobbeltrolle.
Et fritt skjønn er likevel ikke helt fritt;
her kommer læren om myndighetsoverskridelse inn i bildet, som er utviklet gjennom
rettspraksis. Domstolene kan blant annet
overprøve om kommunen har utøvet usaklig forskjellsbehandling eller tatt utenforliggende hensyn. Et sentralt spørsmål her
vil være hvilke hensyn kommunen kan ta
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som kan bidra til kvalitetsheving m.m. i
sektoren. Slik loven er utformet i dag, fremgår det ikke hvilke hensyn som kan vektlegges, og hensyn kan dermed fort kunne
være utenforliggende. Dette kunne vært
avklart i loven.
Dersom barnehagen kvalifiserer til tilskudd etter barnehageloven § 14 første
eller annet ledd, vil størrelsen på tilskuddet og til dels saksbehandlingen knyttet til
utbetaling av dette, være regulert i forskrift
om likeverdig behandling ved tildeling av
offentlig tilskudd til ikke-kommunale

barne
hager (FOR-2010-10-29-1379). Forskriften gir nærmere regler om kommunens
plikt til å sørge for likeverdig behandling.
Den likeverdige behandlingen gjelder i
forhold til de kommunale barnehagene. Det
betyr at kommunen skal dekke driftskostnader som ikke dekkes av andre offentlige

tilskudd og foreldrebetaling. Tilskuddet
utgjør pr. 1. august 2013 minimum 96 prosent av det kommunale barnehager mottar.
Det følger av merknadene til forskriften
at de kommunene som ikke har kommunale barnehager skal legge nasjonale satser
for tilskudd til grunn (Udir-6-2013). Forskriften slår fast at eier av ikke-kommunal
barnehage kan påklage kommunens vedtak om tildeling av tilskudd. Avgjørelsen
er et enkeltvedtak og følger forvaltningslovens regler om enkeltvedtak, og det er
de prosessuelle reglene i forvaltningsloven
kapittel IV–VI som kommer til anvendelse.

Kommunens mulighet til å bestemme
over innholdet av avgjørelsen
Kommunens adgang til å ha innflytelse
over det materielle innholdet av avgjørelsen er svært begrenset. Det materielle

45

innholdet er det samme som realiteten i
saken, for eksempel faktorer som knytter
seg til kvalitet og dekning. Etter forskriften
§ 3 skal det kommunale tilskuddet dekke
driftskostnader, kapitalkostnader og administrasjonskostnader. Utgangspunktet, det
vil si de 100 prosentene, er tilskuddet kommunale barnehager mottok i gjennomsnitt
året før.
Bestemmelsen inneholder en presisering.
Dersom den ikke-kommunale barnehagen
har lavere foreldrebetaling enn i tilsvarende
kommunale barnehager, har kommunen
ikke plikt til å dekke differansen. Om den
ikke-kommunale barnehagen derimot har
lavere lønnskostnader enn snittet for kommunale, vil ikke dette føre til noen reduksjon av tilskuddet. Det vil si at barnehagen
til en viss grad kan få dekket kostnader den
ikke har.
Telemarksforskning har gitt ut en rapport hvor kostnadsforskjellen i kommunale
og ikke-kommunale barnehager blir belyst.
(Kostnadsforskjeller og kostnadsutvikling
i kommunale og ikke-kommunale barne
hager av Trond Erik Lunder, 2013). Her
går det frem at ikke-kommunale barne
hager har lavere personalkostnader pr.
årsverk enn kommunale barnehager. I den
nevnte rapporten fra Telemarksforskning
understrekes det at pensjon er utsatt lønn,
og det spørres om en opptrapping til 100
prosent likebehandling, det vil si at de
ikke-kommunale får tilsvarende tilskudd
som kommunale barnehager, er ønskelig
dersom kostnadene ikke er de samme.

Begrenset adgang til å sette vilkår
En annen begrensning i kommunens innflytelse over det materielle innholdet av
avgjørelsen, er kommunens svært begren46

sede adgang til å sette vilkår. Av forskriften
§ 9 går det frem at kommunen kan sette
relevante og rimelige vilkår til barnehagedriften, knyttet opp mot tilskuddet. Denne
formuleringen er det samme som følger av
den ulovfestede vilkårslæren (Eckhoff og
Smith, 2010, s. 431 flg.). Forskriften inneholder derfor ingen hjemmel til å sette vilkår, den viser strengt tatt bare til vilkårs
læren.
Utgangspunktet etter vilkårslæren og
legalitetsprinsippet er at barnehagene har
rettskrav på å få ytelsen dersom de oppfyller betingelsene. Det kan ikke knyttes vilkår til en ytelse vedkommende har
rettskrav på å få; se her også Utdanningsdirektoratets merknader i rundskriv Udir6-2013. De vilkårene som kan settes etter
forskriften § 9, kan derfor bare knyttes til
tilskudd som gis utover 96 prosent. Dette
innebærer at dersom kommunen ønsker å
heve kvaliteten i kommunale barnehager
når det gjelder bemanning, areal osv., kan
dette kun gjøres for den delen av tilskuddet
som overstiger 96 prosent.
Dersom det er ønskelig at kommunen
skal kunne sette vilkår for å kunne heve
kvaliteten i barnehagen, må denne adgangen til å sette vilkår innarbeides i barne
hageloven med forskrifter.
Det kan også føyes til at utbetaling av
tilskudd er en ressurskrevende oppgave
for kommunene. Noe av årsaken til dette
er at de ikke-kommunale barnehagene er
gitt sterke prosessuelle rettigheter, og som
nevnt er det reglene om enkeltvedtak som
kommer til anvendelse. Det går frem av
direktoratets merknader til forskriften § 2
at det ikke bare er den endelige tildeling som
regnes som enkeltvedtak, men forskuddsvis
utbetaling, se §§ 4 og 5, enkeltvedtak om

endring etter § 8 annet ledd og enkeltvedtak om etterjustering etter § 8 tredje ledd.
Forskriften § 12 gir barnehageeier rett til
å påklage enkeltvedtakene som fattes i alle
disse fasene. I tillegg vil også alle de andre
bestemmelsene om enkeltvedtak komme til
anvendelse ved alle disse avgjørelsene, for
eksempel reglene om begrunnelse i forvaltningsloven §§ 24 og 25.

Tilsyn med barnehager
Det er kommunen som er tilsynsmyndighet,
og som avgjør om barnehagene må foreta
rettinger, og eventuelt må stenge. De materielle reglene regulerer hva tilsynet skal
omfatte. Slik sett vil de materielle reglene
definere barnehagens kvalitet. Etter barnehageloven § 16 skal kommunen føre tilsyn
med virksomheter etter loven, og barne
hageloven § 8 angir kommunens oppgaver
som barnehagemyndighet. I barnehageloven
§ 7 er det angitt hva som er barnehageeiers
ansvar og oppgaver, og det er blant annet
at barnehagen er drevet i samsvar med gjeldende lover og regelverk. Dette innebærer
at det er disse bestemmelsene kommunen
skal føre tilsyn med, det vil si alle krav stilt
i lov og forskrift.
Her har Kunnskapsdepartementet gitt
ut en veileder (Tilsyn med barnehager).
I denne nevnes det eksempler på forhold
som skal kontrolleres. Det er kontroll av
politiattester etter barnehageloven § 19,
av foreldreråd etter barnehageloven § 4.
Også andre bestemmelser om barnehagens
kvalitet og innhold omfattes av tilsynet,
og her står særlig § 2 sentralt. Det ligger
skjønnsmessige vurderinger i denne bestemmelsen som inngår i kontrollen av om
barnehageeier oppfyller kravene. Loven i
seg selv inneholder ikke mange konkrete
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Det kan også føyes til at
utbetaling av tilskudd er
en ressurskrevende oppgave
for kommunene.

krav, og slik sett har kommunen stor frihet
og fleksibilitet når det gjelder organisering
og drift. Det siste fremheves i departementets veileder om tilsyn. Spørsmålet er i hvor
stor grad denne friheten og fleksibiliteten
benyttes – se litt lenger ned.
Barnehageloven inneholder noen få
saksbehandlingsregler om tilsyn, og det er
blant annet regler om hvem som er klageinstans. I hovedsak er det forvaltningsloven
som inneholder de saksbehandlingsreglene
kommunene skal følge ved tilsyn.

Konsekvenser av tilsynet
Dersom tilsynet munner ut i pålegg om
retting, stengning eller økonomiske reaksjoner etter barnehageloven §§ 16 og 16a,
er avgjørelsen om dette et enkeltvedtak
etter barnehageloven. For at reglene om

enkeltvedtak skal følges i forbindelse med
et tilsyn, er det tilstrekkelig at et tilsyn kan
komme til å munne ut i et enkeltvedtak.
Som oftest vil tilsynsmyndigheten hverken
pålegge retting eller iverksette stenging,
men det vet ikke tilsynsmyndigheten når
tilsynsprosessen igangsettes.
For at tilsyn skal kunne gjennomføres,
må kommunen ha innsyn i dokumenter og
tilgang til lokaler. Dette er regulert i barne
hageloven § 8 femte ledd. Her fremgår det
at kommunen har disse rettighetene i den
«utstrekning dette anses nødvendig for
å ivareta kommunens oppgaver.» Det er
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barnehagemyndighetene som avgjør hvilke
opplysninger som er nødvendige for å utføre oppgavene de har etter loven. Dette
kan være opplysninger om barnas alder og
oppholdstid, antall ansatte og utdanning,
økonomiske opplysninger m.m. (Rundskriv F-08/2006). Her vil bestemmelsene i
forvaltningsloven §§ 14 og 15 om pålegg
om å gi opplysninger og fremgangsmåte
ved gransking supplere barnehageloven
§ 8. I barnehageloven § 16 slås det fast at
vedtak om retting og stenging kan påklages
til Fylkesmannen.

Hovedregelen om forhåndsvarsling
Hovedregelen er at partene skal forhåndsvarsles før vedtak treffes, og i praksis er
det det som skjer. De aller fleste tilsyn er
varslet (Rapporten Tilsyn til besvær PricewatershouseCoopers, 2010, s. 22). Det er
store variasjoner når det gjelder uanmeldte
stedlige tilsyn, og det er særlig store kom-
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muner og bykommuner med over 50.000
innbyggere som foretar uanmeldte tilsyn
(Rapporten Undersøkelse om kommuner
som barnehagemyndighet, Rambøll, 2012,
s. 15). Forhåndsvarsling kan unnlates med
hjemmel i forvaltningsloven § 16 tredje
ledd bokstav a. Denne unntaksbestemmelsen kan anvendes hvor en kontroll av disse
mangelfulle forholdene vil være vanskelig å
gjennomføre eller få avdekket dersom det
forhåndsvarsles.
Reglene om sakens opplysning er hjemlet i forvaltningsloven § 17. Barnehagemyndigheten har et selvstendig ansvar for å få
saken opplyst, og de må kontrollere opplysningene barnehagen gir. Hvis tilsynssaken
ender med en avgjørelse om retting eller
stengning, er det viktig at saken er tilstrekkelig opplyst, da en slik avgjørelse vil påføre
barnehagen utgifter. Dersom saken ikke
er tilstrekkelig opplyst, kan konsekvensen
bli at avgjørelsen blir ugyldig etter forvalt-

ningsloven § 41, og at det er grunnlag for
barnehagen for å forlange erstatning fra
kommunen. Det innebærer at barnehagen
kan kreve erstattet det økonomiske tapet
de har lidt, forutsatt at det er en årsakssammenheng mellom kommunens mangelfulle
saksbehandling og det økonomiske tapet.
I visse tilfeller kan også oppreisning gis, det
vil si erstatning for ikke-økonomisk skade.
Dette er omfattende oppgaver, som er
ressurskrevende for kommunen. I rapporten fra PricewatershouseCoopers understrekes at disse oppgavene har blitt stadig
mer omfattende, og det stilles spørsmål ved
om kommunen har maktet å ruste opp tilsynsfunksjonen i takt med at oppgaven har
blitt større og mer krevende.

Hvordan utføres tilsyn?
I St.meld. nr. 24 (2012–2013) refereres til
de to ovenstående rapportene, og det slås
blant annet fast at det er stor variasjon i
kommunenes tilsynsaktivitet og tilsynspraksis. Det legges til grunn i meldingen at
det har skjedd en økt systematikk og profesjonalisering av tilsynene, men at tilsynene
i for stor grad bærer preg av å være rutinemessige kontroller fremfor risikovurderinger og strategier for å avdekke ulovlige og
uforsvarlige forhold. Hvis de kontrollene
som foretas er rutinemessige, vil sannsynligvis ikke kommunen utnytte fullt ut den
kompetansen kommunen har etter loven.
Det vil si den friheten og fleksibiliteten de
har til å tilpasse og utvikle driften best mulig til lokale forhold.
Dette er noe av bakgrunnen for at
regjeringen vil ta sikte på å overføre ansvaret med tilsyn av enkeltbarnehager til
Fylkesmannen. Imidlertid problematiseres
dette i forholdsvis liten grad i den nevnte

meldingen, det vil si hvilken betydning
en slik overføring vil ha for kommunene, kommunenes regelverkskompetanse
og mulighet for å styre sektoren. I NOU
2012:1 berøres noe av dette; det vil si hvilken betydning en slik overføring kan ha.
Det som nevnes der er at kommunen kan
miste verdifull regelverkskompetanse som
også ivaretar andre myndighetsoppgaver
på barnehagefeltet, at det kan bli vanskeligere å ivareta den regelverkskompetanse
som er nødvendig for å gi veiledning med
god nok kvalitet. I tillegg slås det fast at
«det er viktigere å sikre at myndighetsrollen som helhet utøves lovlig, profesjonelt
og uhildet heller enn å trekke ut en konkret
oppgave» (NOU 2012:1 s. 208).
Dette er uansett momenter som bør
være med i en vurdering av overføring av
tilsynsmyndighet og tilsynsansvar.	

Samordning ved opptak
Av barnehageloven § 12 går det frem at
kommunen har ansvaret for et samordnet
opptak. Denne bestemmelsen er en videreføring av den gamle barnehageloven som ble
vedtatt etter et politisk forlik i 2003 (Ot.prp.
nr. 76 (2002–2003). Det går også frem av
forarbeidene at bestemmelsen skal sikre en
likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager, bidra til at barnehageplasser blir fordelt etter brukernes ønsker og
behov, og være et redskap for kommunen for
å kunne oppfylle sin plikt til å sørge for at
det finnes et tilstrekkelig antall plasser.
Det at opptaksprosessen er samordnet,
innebærer i liten grad en begrensning av
den enkelte barnehages rett til selv å ta
beslutning (Ot.prp. nr. 72 (2004–20005)
s. 113). Den enkelte barnehage definerer
selv sin opptakskrets i vedtektene sine,
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og tar selv beslutning om opptak av det
enkelte barn. Opptakskretsen kan være
barn til ansatte ved en bedrift, en bestemt
høyskole, en skolekrets osv. Mange ikkekommunale barnehager er opprettet med
det for øye å skaffe barnehageplass til egne
barn. Så lenge dette fremgår av vedtektene,
vil en samordnet opptaksprosess ikke begrense disse foreldrenes rett til å få plass til
sitt barn i denne barnehagen. I dette ligger
at vedtektene godt kan gi plass til barn som
ikke har rettskrav på å få plass, det vil si
barn som fyller ett år etter 31. august det
året det søkes om plass. Som nevnt var det i
2011 ca. 13.800 barn som i utgangspunktet
ikke hadde rett til plass, som likevel gikk i
barnehage. Av disse gikk 62 prosent i en
ikke-kommunalbarnehage og 38 prosent i
en kommunal barnehage (St. meld. nr. 24
(2012–13) s. 26).
Kommunen vil da være i den situasjonen
at den på den ene siden har ansvaret for at
alle barn med rettskrav på plass får plass,
samtidig som de ikke-kommunale barne
hagene ikke er forpliktet til først og fremst å
ta opp de barna som har rettskrav på plass.
En viktig begrensing i kommunens frihet,
er friheten de ikke-kommunale barnehagene
har til å ha vedtekter som prioriterer annerledes enn de som har krav etter loven. Dette
understrekes i forarbeidene, hvor det sies
at «de private bør gis insitamenter og stor
frihet til å styre og utforme egen virksomhet innenfor rammen av lover og forskrifter
(Ot.prp. nr. 76 (2002–2003) og kommentarene til § 7a). Hvis ikke annet er avtalt
mellom kommunen og den enkelte ikkekommunale barnehage, vil beslutningen om
opptak ligge i den enkelte barnehage.
Kommunen vil uansett ha ansvar for at
det totale antall plasser dekker lovens krav.
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Avsluttende kommentarer
Som nevnt er de to sentrale kravene for
barnehagesektoren kravene til kvalitet og
dekning. Disse kravene har kommunene
ansvaret for å oppfylle. Her er det klare
begrensinger for de vilkår kommunene
kan sette til ikke-kommunale barnehager
utover de vilkår som følger av lovgivningen. Dette stiller seg annerledes for de
kommunale barnehagene; de er en del av
forvaltningsorganet kommunen. Her behøver ikke kommunen lovhjemmel, men kan
sette vilkår blant annet i kraft av instruksjonsmyndigheten.
I hvilken grad er det et poeng for kommunen å sette ytterligere vilkår enn dem
som nå følger av lovgivingen? Det ene er
at sektoren økonomisk sett utgjør en viktig del av kommunenes virksomhet, og at
kommunen derfor kan ønske større innflytelse på hvordan midlene anvendes. Det
andre er at for å oppnå kravene om kvalitet
og dekning, er det en rekke beslutninger
kommunen må ta fortløpende, og dette er
til dels skjønnsmessige beslutninger.
Her kan det for det første legges inn
ytterligere bestemmelser som er konkrete

og styrker kommunens beslutningskompetanse. Der hvor det er vanskelig å fastsette
eksakte bestemmelser i loven, kan det være
hensiktsmessig at loven åpner for at kommunen kan fastsette ytterligere vilkår, forutsatt at disse bidrar til større dekningskrav
og høyere kvalitet. Disse vilkårene kan da
settes både for kommunale og ikke-kommunale barnehager. Vilkårene som settes, vil jo
igjen gjenspeiles i kostnadene, og det ligger
jo allerede i regelverket at kommunale og
ikke-kommunale barnehager generelt skal
likebehandles, også når det gjelder tilskudd.
Dersom det er ønskelig at kommunen

skal kunne sette vilkår for å kunne heve
dekningsgraden og kvaliteten i barne
hagen, må det vurderes om adgangen til å
sette vilkår skal innarbeides i selve barnehageloven, enten generelt eller knyttet opp
mot de forskjellige områdene under.
I godkjenningssaker angir loven uttømmende hvilke vilkår som kan settes. Her
kan det vurderes om det kan åpnes for at
kommunen kan sette ytterligere vilkår enn
det de kan i dag.
I tilskuddssaker kan det vurderes om
kommunen kan sette ytterligere vilkår
både for å heve dekningsgraden og kvaliteten, og i tillegg ha vilkår om at kun reelle
kostnader kan dekkes. Har ikke-kommunale barnehager lavere lønnskostnader enn
kommunen, så er det de kostnadene de får
dekket, ikke kostnader på det nivået kommunen har.
Kommunene har stor frihet til å organisere opptaket, men det er en viktig begrensning i denne friheten, og det er friheten de
ikke-kommunale barnehagene har til å ha

vedtekter som prioriterer annerledes enn de
som har krav etter loven. Spørsmålet er om
kommunen ikke burde kunne sette krav til
vedtektene, slik at de i større grad kan bidra til høyere dekningsgrad.
En overføring av tilsynsmyndighet til
Fylkesmannen vil nok redusere eller begrense kommunenes beslutningsmyndighet
og bidra til at kommunens regelverkskompetanse på området blir svekket. Ved en
overføring bør derfor kommunens opprettholdelse av regelverkskompetanse ivaretas.
Dersom en overføring ikke skjer, må kommunene sørge for at de anvender den kompetansen de har etter loven fullt ut.
Det kan også vurderes om forholdet
mellom kommuner og eiere av ikke-kommunale barnehager i større grad kan være
gjenstand for avtaleregulering.
Det kan hende tiden er inne for ytterligere en ny vurdering av hvordan barnehageloven med forskrifter best mulig skal
oppfylle kravene om kvalitet og dekning.
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Egenandeler:
Hvorfor ikke?



DEBATT

I valgkampen lanserte Høyre forslag
om flere og høyere egenandeler som et
virkemiddel for å redusere helsekøene.

Å gjøre det dyrere å bruke offentlige velferdstjenester, vil helt sikkert bidra til å gjøre køene
kortere. Dette har imidlertid en rekke alvorlige, negative effekter. Forslaget truer faktisk
velferdsstatens universelle karakter.
Diskusjonen om egenandeler er minst
like gammel som velferdsstaten, og har vært
et jevnlig tilbakevendende konfliktområde i
kampen om den sosiale utviklingen det siste
hundreåret. Den er i sin ytterste konsekvens
knyttet til hele debatten omkring veldedighet
og behovsprøving på den ene ytterkanten og
universalisme på den andre – og dermed også
til fag- og arbeiderbevegelsens historiske rolle
i velferdsstatens utvikling.
Det vi vet, er at økende egenandeler virker,
altså at etterspørselen går ned når prisen
den enkelte må betale, går opp. Dette skjer
imidlertid ikke på grunn av at behovene blir
mindre, men fordi den økonomiske evnen
svekkes. Resultatet blir sosial omfordeling
– med økende sosiale forskjeller i samfunnet. Køene vil bli kortere fordi flere unnlater
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å oppsøke helsetjenestene, på tross av at de
rent helsemessig har behov for det. Dette kan
kompenseres gjennom graderte egenandeler,
mener da noen, altså ved at de som har minst
å rutte med, får lavere satser.
Dette er et spørsmål som reises fra tid til
annen. De siste par tiårene har spørsmålet
særlig kommet opp omkring barnetrygden.
Enkelte – og her har Trygve Hegnar ofte vært
den som har trukket debatten i gang – har
ment at det er meningsløst at de rike mottar barnetrygd for sine barn. Ifølge dem bør
barnetrygden derfor heller graderes og storparten gis til dem som trenger det mest, altså
basert på behovsprøving.
Dette kan umiddelbart høres tilforlatelig ut,
fordi det inneholder en omfordelingsmekanisme fra dem som har mest til dem som har
minst – og det er jo bra! Det er imidlertid lett
å gå i fella her.
Noen av de viktigste kampene fag- og
arbeiderbevegelsen har ført, særlig i de første tiårene etter andre verdenskrig, var nettopp å komme bort fra disse behovsprøvde
ordningene og over til rettighetsbaserte, like,
universelle velferdsordninger. Dette la både
Gerhardsen og Bratteli vekt på da de på slutten av sine liv oppsummerte hva som var det
viktigste som var oppnådd i deres tid.

FOTO: COLOURBOX

Hvorfor ville arbeiderbevegelsen bort fra
behovsprøving? Fordi det var og er stigmatiserende. Det fordrer at du på en eller annen
måte underkastes en økonomisk vurdering
for å finne ut om du tilhører dem som i tidligere tider ble kalt de verdig trengende. For å
komme vekk fra dette, mente fag- og arbeiderbevegelsen at omfordelingen skulle skje over
skatteseddelen, gjennom et progressivt skattesystem, mens velferdsordningene skulle være
like og like tilgjengelig for alle, altså universelle, under de samme betingelsene.
Dette ble i stor grad oppnådd på de fleste
velferdsområdene, høyest utviklet i vår nordiske modell, selv om det aldri ble gjennomført fullt ut. Sosialstønaden er eksempelvis
fortsatt behovsprøvd, men så er den da også
den mest stigmatiserende av alle våre velferdsordninger.
I teoriene omkring velferdsstaten blir også et
annet poeng ofte understreket. En av årsakene til at det har vært – og fortsatt er – så bred
folkelig støtte til velferdsstaten, er nettopp at
den er universell, at alle får gratis – eller i alle
fall rimelige – rettighetsbaserte velferdstjenester gjennom fellesskapets finansiering via
skatten. Dersom vi innfører egenandeler, og
stadig høyere slike, og ikke minst gjør disse
graderte, slik at de som har mest også betaler
mest, så frykter jeg at den gjensidige solidariteten vil svekkes – altså at middelklassen, eller
i alle fall de øvre delene av den, vil melde seg
ut av fellesskapet.
Når de må betale så mye – først gjennom
progressiv inntektsskatt, og dernest gjennom
høyere egenandeler – så utvikles det lett holdninger i retning av at de like godt kan finansiere sine egne – og kanskje bedre – velferdstjenester, både direkte og gjennom private
forsikringsordninger, men da vil de ikke fortsatt være med på spleiselaget for å finansiere
den offentlige velferden, som de ikke lenger
benytter seg av. Dermed vokser kravene om
skattelette. Dette kan så utvikle seg til en selvforsterkende, nedadgående spiral, som vi har
sett tendenser til i mange land.

{

Politiske partier som hevder
å være tilhengere av mindre
byråkrati, fremmer forslag
som så åpenbart vil kreve økt
byråkrati.

En annen ting er at det knapt nok er noe å
spare på behovsprøving, eller graderte egenandeler. Dette skyldes først og fremst at de
er mye mer arbeidskrevende å administrere.
Det er ingen velferdstjenester som er så billige i drift som universelle, skattefinansierte
ordninger, ikke minst fordi alle har lik tilgang
og like rettigheter. Behovet for administrative
funksjoner blir dermed minimalt.
Derfor skurrer det ikke så rent lite når
politiske partier som hevder å være tilhengere
av mindre byråkrati, samtidig fremmer forslag som så åpenbart vil kreve økt byråkrati.
I den nylige kampen omkring universell helseforsikring i USA (Medicare), var nettopp dette
er sentralt poeng fra flere av de sentrale økonomene som kastet seg inn i debatten, blant
dem begge de to nobelprisvinnerne i økonomi,
Stiglitz og Krugman.
Det er med andre ord avgjørende viktig av
mange årsaker at vi holder fast på og forsvarer
de universelle velferdsordningene. At det alle
rede fins egenandeler – til og med økende på
en del områder – er ingen grunn til at vi skal
åpne enda mer. Snarere tvert imot.
Høyres forslag om flere og høyere egen
andeler er derfor et dårlig tiltak. Dette er ikke
et spørsmål om hvorvidt den velstående middelklassen har råd til å betale mer, for det har
den sikkert. Det dreier seg om å forsvare velferdsstatens felles, solidariske grunnlag. Omfordeling fra dem som har mest til dem som
har minst å rutte med i dette samfunnet, er
selvfølgelig også viktig, men det bør skje over
skatteseddelen.
Asbjørn Wahl, daglig leder
av For velferdsstaten
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Dr.philos. Nils Aarsæther, Universitetet i Tromsø

HVOR GÅR NORD-NORGE?
GOD BOK

Samfunnsforskere med svar
– og nye spørsmål.

Med denne boka har samfunnsforskere ved Universitetet i Tromsø
avsluttet et krafttak: Tre omfattende bind med oppdaterte samfunnsanalyser rettet inn mot Nord-Norge er blitt utgitt over like mange år.
Med bidrag fra flere enn 80 fagpersoner (også fordi denne anmelderen var medforfatter i bind
1), er det en umulig oppgave å
trekke fram og vurdere enkeltbidrag i dette trebindsverket.
Derfor er denne anmeldelsen
konsentrert om hovedlinjene slik
de kommer til uttrykk i den sist
utgitte boka, den som mest tydelig fokuserer på en overordnet
politikk i og for Nord-Norge.
Redaktørene Røvik, Jentoft
og Nergård er tydelige stemmer
i det som ellers framtrer som en
flerstemt antologi. De har et felles introduksjonskapittel, men
avslutter boka hver for seg med
sine betraktinger om landsdelens
framtid.
Utgangspunktet for boka er det
politiske Nord-Norge, en region
som oppfattes som mer politisert
enn andre norske regioner. Dette kommer ifølge redaktørene
til uttrykk ved at det lett «går
politikk» i saker i nord, at konfliktene har stor intensitet, og
at adressaten ofte er de sentrale
myndighetene.
Årsakene til den sterke politiseringa finnes ikke i et spesielt
nordnorsk lynne; redaktørene
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framhever derimot faktorer som
den geografiske avstanden til det
sentrale politiske styringsverket,
landsdelens røde tradisjoner
gjennom hundre år, og behovet
som nordnorske interessegrupper har for å bruke den politiske
kanalen når andre kanaler for
innflytelse ikke står til disposisjon.
Landsdelen har for eksempel
få sterke private bedrifter eller
hovedkontorer for landsomfattende organisasjoner. Her kan
det kommenteres at avstandsfaktoren åpenbart er en kilde
til en samlet politisk mobilisering, men samtidig – gjennom
landsdelens enorme geografiske
utstrekning – også en splittende
faktor.
Når det politiske Nord-Norge
skal forklares, kommer redaktørene prisverdig nok inn på et forhold som må sies å ha hatt stor
betydning: Det dreier seg om den
helt spesielle situasjonen som
den lenge så dominerende fiskeri
næringa i nord har skapt, grunnet de uvanlig rike og lett tilgjengelige fiskeressursene utenfor
Nord-Norge og i Barentshavet.
Det at torsken hver vinter

samlet seg i Lofoten og trakk til
seg fiskere fra hundrevis av fiskevær langs hele kysten, er et fenomen som nok har hatt enorm betydning både for å «praktisere»
Nord-Norge og for å tenke på
Nord-Norge som noe enhetlig.
I tillegg til Lofotfisket som
felles erfaring for generasjoner av
nordnorske fiskere med tilknytta
bedrifter og familier, ble Råfisk
loven vedtatt på 1930-tallet. Den
sikret pris- og avsetningsmuligheter ikke bare i Lofoten, men
i alle fiskevær, helt sørover til
Nordmøre.
Historisk sett har også krigene – både 2. verdenskrig og
den kalde krigen – bidratt sterkt
til at Nord-Norge ble et sentralt
referansepunkt for norsk politikk. Enorme summer ble brukt
på forsvarsanlegg, infrastruktur, våpen og mannskaper i siste
halvdel av det forrige århundre.
Trusselbildet i nord bidro sterkt
til at Nato-alliansen og særlig
USA stilte opp med pengestøtte
til infrastruktur for militære
formål – men også med stor sivil
bruksverdi.
Men disse to plattformene for
det politiske Nord-Norge er

 egge blitt svekket. Gradvis tapb
te Lofot
fisket sin overordnede
betydning for økonomi og samfunnsliv i nord, og det samme
gjaldt trusselen fra Sovjet.
Flere av kapitlene i boka v iser
hvordan avgang fra fisket og nedbygging av militær aktivitet har
svekket landsdelens nasjonale
betydning. Som redaktørene påpeker står Nord-Norge ved inngangen til det 21. århundre uten
en identitetsskapende forankring
i felles erfaringer med fiske – og
forsvar. Samtidig betoner flere av
bokas kapitler at den generelle
moderniseringa av landet har
gjort dagens samfunnsliv i NordNorge nokså likt den 
måten
folk innretter seg i landet for
øvrig. Framveksten av en rekke
sterke virksomheter i landsdelen – k
unnskapsinstitusjonene,
samiske institusjoner, helsevese
net, oppdrettsnæringa, reiselivssatsinga og oljeindustrien – bidrar
til ei omforming av landsdelen,
uten at noen av disse gjør krav på
– eller anerkjennes som – «bærer»
av det nye Nord-Norge.

Det har ikke vært den samme befolkningsveksten i NordNorge som i landet for øvrig, og
som følge av dette utgjør nå den
nordnorske befolkninga mindre
enn ti prosent av landets samla
befolkning. Dette har politisk
betydning i et valgsystem som
vektlegger befolkningstall, og
skulle tilsi at Nord-Norge må
utvikle politiske mekanismer og
institusjoner som kan bidra til å
hevde landsdelens interesser på
tvers av partipoliske og geografiske spenninger innad.
I Hvor går Nord-Norge? kan
leseren finne gode refleksjo
ner over det regionpolitiske
dilem
maet som har oppstått på
2000-tallet: På den ene sida har
sentrale myndigheter (i 2005) tatt
grep ved å introdusere begrepet
Nordområdene – som en slags nasjonal strategi som har sitt tyngdepunkt i Nord-Norge, men som
peker utover nasjonsgrensene. På
den andre sida har landsdelens
regionale folkevalgte organer
– fylkeskommunene – lagt ned

samarbeidsinstitusjonen Landsdelsutvalget, og dermed prestert
å fjerne den eneste kanalen som
var oppretta for artikulering av
Nord-Norges felles interesser.
Mens staten samler sin interesse på tvers av sektorer og virksomheter for å møte utfordringene i nord, fjerner Nord-Norges
egne folkevalgte det eneste organet som var konstruert for nettopp å kunne møte de sentrale
myndighetene i forhandlinger
om landsdelens framtid. Jeg er
fristet til å trekke en sammenlikning: Når stammesamfunnet
Afghanistan tross alt er i stand
til å opprettholde et president
embete for å kunne møte en
tvetydig motpart (USA/Nato),
burde ikke det fredelige NordNorge makte å framstå med en
samlende stemme i de saker der
det faktisk er mulig – og viktig –
å artikulere det som er felles for
folk i landsdelen?
Det har så visst ikke manglet
slike saker; både i forsvarspolitikken, fiskeripolitikken, kunn

Røvik, K.A., Jentoft, S. og Nergård, J.I. (red.)
Hvor går Nord-Norge?
Politiske tidslinjer.
Stamsund: Orkana Akademisk 2013, 477 s.
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skapspolitikken og energipolitikken har det i løpet av de
siste åra vært spenninger mellom
interesser i nord og sør, der sent
rale myndigheter har blitt ufortjent avlastet gjennom mangel på
en samsnakket strategi fra lands
delens side.
Svein Jentoft er svært tydelig
i sitt sluttkapittel der han trer inn
i en normativ posisjon: «Det bør
derfor bygges sektor- og fylkes
overskridende institusjoner til
erstatning for dem som har blitt
borte» (s. 441). Denne institusjonsbygginga er nødvendig, og
ifølge Jentoft kan den ikke erstattes av ad hoc-forhandlinger
mellom fylkespolitikere: «Institusjonene bidrar til at kontakten
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blir rutine og alminneliggjøres.
Felles opptreden blir dermed en
selvfølge.»
At Tromsø IL og Bodø-Glimt
møtes i rivalisering om det nordnorske fotballhegemoniet, bidrar
imidlertid ikke til at b
egrepet
Nord-Norge og entusiasmen for
det vi i landsdelen har 
felles,
svekkes. Men lokaliseringsstridigheter ser ut til å ha en
lammende funksjon, og fører
sannsynligvis til en risiko for at
regjeringens nordområdestrategi
ikke fylles med det innhold og de
prioriteringer som gagner landsdelen best.
Ansvaret for dagens bedrøvelige tilstand når det gjelder
å artikulere og sette makt bak

nordnorske fellesinteresser ligger
i dag hovedsakelig i landsdelen,
mens sentrale myndigheter må
tas på alvor i sine stadig gjentatte forsikringer om at nord
områdene står sentralt i nasjonens oppmerksomhet.
Kunnskap gir i seg sjøl ingen garanti for oppfølging, handling
og resultater. Bokas redaktører
har tatt på seg oppgaven med å
formulere handlingsretta, kunnskapsbaserte strategier og alternativer på grunnlag av bidragene
som gis i de mange enkeltstående
kapitlene. Dette er stort sett gjennomført på en kompetent måte,
men flere av enkeltkapitlene er
tydeligvis ikke skrevet for å gjøre

det enkelt for redaktørene å oppfylle bokverkets ambisjoner. Det
er en nesten påfallende mangel
på å sette case- og enkelttemaer
inn i en landsdelsorientert sammenheng, noe som kunne vært
rettet opp ved for eksempel bruk
av enkle statistiske oversikter på
feltet før en går i gang med en
ellers kompetent framstilling av
lokale prosesser og enkeltcaser.
Bredden i den nordnorske
samfunnsforskninga
kommer
imidlertid godt til syne, og gjennomlesingen av boka gjør leseren
klar over at det finnes ulike og
til dels sprikende normative posisjoner som påvirker forskerens
valg av temaer, perspektiver og
metoder. Til dels gjengis kon-

vensjonelle resonnementer om
landsdelens modernisering uten
at det framkommer noen overraskende funn, mens det i mange
kapitler presenteres empiri som
setter tankene i sving. Hvorfor
slutter for eksempel yngre fiskere å fiske? Her knuses mytene
om utestengning fra fiskefeltene,
og den moderne familiens krav
om pappa-tilstedeværelse trer
fram (Johnsen, Vik & Sønvisen,
s. 309).
Til slutt kan en spørre, dersom
det er slik at landsdelens innbyggere betjenes av et moderne, finmasket offentlig tjenesteapparat,
når kommunikasjonene stadig
forbedres og tilgangen på arbeid

og inntekt ikke skiller seg nevneverdig fra landsgjennomsnittet,
hvor viktig er det da å fastholde
en nordnorsk identitet?
Mange av forfatterbidragene stiller direkte eller indirekte
dette spørsmålet, og redaktørene formulerer sine svar, også
inspirert av nestor Ottar Brox
som i avslutningskapitlet minner
oss om landsdelens evigvarende
fortrinn: Kort avstand og lett adgang til å høste – på et mangfold
av måter – av den rike naturen
her nord.
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Den siviliserte
kapitalismen
– finnes den?
Boken Nilen – historiens elv av Terje Tvedt er noe av
det mest spennende jeg har lest på lenge. Den kan ikke
refereres. Den må leses.
På sin ferd oppover Nilen kaster Tvedt nytt lys over Afrikas,
Europas og USAs historie. Tvedt
er professor i både geografi og
globalhistorie. Hans brede faglige bakgrunn og innsikt i elvens og vannets betydning gir
oss dypere innsikt i mytene som
rammer inn og begrenser vår
forståelse både av oss selv og av
Afrikas økonomiske og politiske
historie. Det er rett og slett fascinerende lesing.
Boken er en påminnelse om
at både folk og nasjoner må stille
opp i det daglige arbeidet for å
sivilisere kapitalismen. Alle vi
som nyter godt av kapitalismens
udiskutable frukter må også ta
ansvar for å forbedre og moderere den – nettopp for å dempe
de klart negative konsekvensene av dens frie herjinger. Vi
må sette klare grenser for dens
omfang og virkemåte – slik for
eksempel
maktfordelingsprinsippet i Roma
traktaten legger
opp til. Dette pekte jeg også på
i min a rtikkel Nedtegnelser fra
et europeisk kjellerdyp i forrige
utgave av dette tidsskriftet.
Den svenske LO-rapporten
Demokrati som hinder för EUs
fria rörlighet (også omtalt i for-
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rige nummer) viser med all
tydelighet et EU i ubalanse.
Rap

porten setter søkelyset på
de sterke kreftene som kontinuerlig 
arbeider for ytterligere å
liberalisere markedsøkonomien
i EU-/EØS-området. På område
etter område fjernes lover, regler
og innretninger som oppfattes å
hindre fri flyt av varer, arbeidskraft, tjenester og kapital i det
europeiske fellesskapet. De libe
rale integrasjonsprosessene er
for tiden langt sterkere og mer
aktive enn de kreftene som også
etter samme traktat er innskrevet for å sikre oss en mer sosial
markedsøkonomi – en mer sivilisert kapitalisme.
Den konstitusjonelle ubalansen truer nå den norske velferdsstaten. I tillegg til den aggressive dereguleringen som pågår,
bidrar de senere års utvidelse
av EU og EØS-avtalen til en
årlig nettoinnvandring på rundt
50.000 mennesker til Norge.
Det voksende gapet i ledighet og
inntekt mellom Norge og resten
av Europa fører til ytterligere
arbeidsinnvandring, press på

lønningene og tilrettelegger for
sosial dumping. Dette åpner for
en dehumanisering av arbeidsog levekår her til lands.

Også dette fremstår som
e ksempler på usiviliserte sider ved
kapitalismen. Debatten om tvungen kommunesammenslåing både
kan og bør drøftes i lys av denne
meget liberale og pågående de
reguleringsprosessen som nå feier
over Europa. Et sterkt og levende
lokaldemokrati, et innbygger- og
velferdsorientert selvstyre rundt
om i sterke, norske kommuner,
kan fort bli neste hinder som skal
fjernes – i den liberale markedsøkonomiens navn.
Også et par andre bøker har
både forbauset og vekket meg
skikkelig i sommer – begge skrevet av Polly Higgins, professor
ved Universitetet i Oslo. I de to
bøkene Earth is our business og
Eradicating Ecocide forbløffer
hun meg ved å lansere begreper
og synsvinkler som åpner for nye
innsikter og faglig undring.
Ecocide – tygg litt på begrepet, folkens. Hun snakker
om mord på naturen eller økosystemene og sidestiller dette
med folkemord – en forbrytelse
mot menneskeheten – noe som
automatisk skal bringes frem
for en overnasjonal domstol.
Higgins definerer ecocide – eller
økomord – som en omfattende

miljøskade, tap eller ødeleggelse
av økosystemet i et område og av
en slik karakter eller omfang at
innbyggernes dagligdagse bruk
av dette området er ødelagt for
alltid eller umuliggjort for lang
tid fremover. De ansvarlige bak
et slikt drap på naturen bør e tter
Higgins mening trekkes for retten for en alvorlig forbrytelse
mot menneskeheten. Dette er
lederkriminalitet på sitt verste.
Higgins tydeliggjør sammenhengene mellom den kyniske
måten vi utnytter naturen på –
gjennom oljeutvinning fra tjæresand, rasering av regnskogen og
giftutslipp i elver og grunnvann
– og det økende antall deformerte barn som fødes verden over,
sultkatastrofer, kriger, forurensing og ødeleggelse av luft, jordbruksarealer, fiskerier, vekst- og
dyrkingsforhold.
Det nye ved Higgins’ perspektiv
er at hun påpeker behovet for
en ny overnasjonal lov som hun
vil ha ratifisert før 2020. Etter
denne loven vil en (FN) så kunne
dømme både selskaper og land
som USA og Canada for alvorlige forbrytelser mot naturen
og menneskeheten dersom de
fortsetter med tjæresandprosjektene sine, Kina for å helle giftige
fargestoffer fra tekstilindustrien
ut i de store vassdragene, Brasil
og andre for rasering av regnskogen osv. Dette er bakgrunnen
for at Nina Witoszek i Dagbladet
spør om ikke Statoil egentlig bør
være redd for denne damen.
Jeg oppfatter Terje Tvedts
bok om Nilen som en grundig
og hyperaktuell dokumentasjon
på professor Higgins tanker om
ecocide – der stormakter uten
magemål og utenfor strafferettslig rekkevidde har kunnet tappe
et helt kontinent for verdier og
selvaktelse. Gjennom århundrelang utnytting og manipulering,
ødeleggelse av natur og livsgrunnlag har vestlige land og

f
øderasjoner ustraffet kunnet
begå alvorlige forbrytelser mot
natur og mennesker over hele det
afrikanske kontinentet.
I EU og EØS-området er det nå
behov for å etablere et sterkere
nasjonalt lovvern mot den økende liberaliseringen av de økonomiske markedskreftene som den
overnasjonale
EU-domstolen
løpende vedtar og som fører til
en dehumanisering av arbeidsmarkedet, svekking av levekår
og fellesløsninger for kontinentets befolkning. Noe bør gjøres
for å dempe de usiviliserte sidene
ved eurokapitalismen. Det må
bygges opp et nasjonalt lovvern
mot slike overgrep.

I store deler av verden for
 vrig, slik Tvedts og Higgins bøø
ker viser, har verden også behov
for en overnasjonal lovgivning
som kan begrense det enkelte
lands rett til selvtekt og ødeleggelse av natur og økosystem som
setter liv og helse på spill for folk
over hele eller deler av verden.
I et tenkt tilfelle vil EU kunne bli
stevnet for både en nasjonal og
en overnasjonal domstol for en
usivilisert kapitalisme som ødelegger både natur og menneske
liv, økosystemer, arbeids- og
levekår, og rammer folkegrupper
og nasjoner verden over.
Harry Herstad, spesialrådgiver
i Fagforbundet
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