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De offentlige fellestjenestene som utvikles 
og drives i egen regi av kommuner, fylkes
kommuner og staten, er avgjørende bidrag til 
vårt velferdsnivå og det norske samfunnets 
suksess . Måten vi driver offentlig sektor på, 
og systemet vi har utviklet i arbeidsmarkedet 
– det såkalte trepartssamarbeidet, er det vik
tigste innholdet i det vi ofte kaller den norske 
modellen . Den er mye av grunnen til at FN, 
OECD og andre organisasjoner rangerer vår 
levestandard og vårt velferdsnivå på topp .

Målt ut fra sysselsetting utføres ca. 70 prosent 
av samlede årsverk i Norge i privat, markedsstyrt 
virksomhet, og 30 prosent i offentlig virksom
het. Sistnevnte styres av folkevalgte, og drives 

og utvikles av tilhørende organisasjoner betegnet 
som forvaltning. De finansieres av innbyggerne 
gjennom skatter, avgifter og andre inntekter det 
offentlige kan ha, som utbytte på markedsstyrte 
selskaper som det offentlige eier eller har eier
andeler i og fra fond. Det største er bygget opp av 
inntekter fra olje og gassvirksomheten. 

Alle skal ha tilgang til fellestjenestene som 
det offentlige driver, fordelt etter behov – ikke 
den enkeltes lommebok. Derfor er det utviklet 
andre metoder for styring, drift og fordeling av 
offentlig tjenester enn for markedsstyrt forret
nings og næringsvirksomhet.

Fra 1990 ble en ny ideologi fremmet. Den hev
det at om vi bruker prinsippene fra ren markeds
styring og forretningsvirksomhet for  offentlig 
virksomhet, vil kostnadene kunne reduseres 
betydelig og tjenestene bli bedre. Ideologien om
tales vanligvis som New Public Management 
(NPM). Konkret dreier det seg om metoder som 
privatisering, konkurranseutsetting, OPS, kunde
valgmodeller, oppsplitting av offentlig virksom
het i aksjeselskaper styrt etter bedriftsøkonomiske 

Offentlig eller privat 
drift av samfunnets 
fellestjenester?

fagredaktøren

{Måten vi driver offentlig sektor på, 
og systemet vi har utviklet i arbeids
markedet – det såkalte trepartssam
arbeidet, er det viktigste innholdet i det 
vi ofte kaller den norske modellen.
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prinsipper, ukritisk bruk av resultatindikatorer i 
styring av offentlig virksomhet og innføring av 
forretningsregnskap i offentlig virksomhet.

NPM skaffet seg et godt rykte ved å skape 
forestillinger om at med den kom forhold som 
desentralisering, delegering, profesjonell ledelse, 
brukermedvirkning og brukermålinger, kost
nadskontroll, benchmarking og målstyring inn 
som noe nytt for offentlig sektor. Dette var selv
sagt allerede viktige elementer i styringen og ut
viklingen av offentlig forvaltning, men de hadde 
gjerne en litt annen karakter i forvaltningen

NPM påvirket også tankegangen om offent
lig sektor. Jeg har merket meg at viktige sam
funnsaktører mener at offentlig virksomhet ikke 
er verdiskaping, men bruk av penger. Påstandene 
er at verdiskapingen foregår i privat sektor, og at 
næringsvirksomheten der finansierer den offent
lige virksomheten. For eksempel uttalte helse
minister Hanssen da han sluttet som statsråd og 
gikk over i PRbransjen at han «hadde brukt mes
teparten av sitt liv til å bruke penger, og nå skulle 
han i stedet skape verdier». Til og med i en læ
rebok om velferdsstaten (Stamsø, 2009 Velferds-
staten i endring, s. 59.) ble det skrevet: «Offentlig 
sektor lever nemlig av privat sektor i den forstand 
at de verdier som skapes i privat sektor går til å 
finansiere den offentlige sektor.» 

Konsekvensene av slik tenkning er for eksem
pel at politiet som er offentlig forvaltning bruker 
penger, mens den private vekterbransjen er verdi
skaping. Eller helsetjenester i privat sektor er 
verdi skaping, mens helsetjenester i offentlig sek
tor ikke er det. Offentlig virksomhet finansieres 
i hovedsak av innbyggerne gjennom skatter og 
avgifter. Ansatte i offentlig sektor betaler skatt 
på lik linje med ansatte i privat virksomhet.

Mange økonomer og filosofer har drøftet hva 
som skaper vekst og utvikling i et samfunn. De 
fleste vil umiddelbart akseptere at utdanning og 
forskning, bedre helse og helsetjenester, god in
frastruktur, ordnede rettsforhold og trygghet er 
blant det viktigste. Dette bidrar nettopp offent
lig virksomhet med. I vår moderne blandings
økonomi er det private næringslivet like avhen
gig av offentlig sektor som den offentlige er av 
privat sektor. Det gode samspillet mellom dem er 

sannsynligvis avgjørende for hvor godt vi klarer 
å utvikle samfunnet vårt.

Det har nå gått over 25 år siden NPM gjorde 
sitt inntog i Norge. Vi er så langt ikke blant de 
landene som har tatt slike metoder i størst bruk. 
I dette nummeret av Samfunn og økonomi har 
vi drøftet noen av de konsekvensene ideologien 
har hatt, og stilt spørsmålet: Lønner det seg for 
samfunnet å overføre fellestjenestene til pri
vate kommersielle bedrifter? Svaret er at den 
viktigste dokumenterte økonomiske effekten 
er økte inntekter for eierne av de kommersielle 
bedriftene, og lavere lønn og dårligere pensjons
ordninger for de ansatte. Virkningene på andre 
samfunnsforhold synes heller ikke å være positiv 
ut fra de fleste samfunnsmålene vi har for Norge.

Alle er ikke enig i det. Regjeringen har satt ned 
en arbeidsgruppe med navnet Like konkurranse-
forhold for private og offentlige aktører. Man
datet innledes med: «På et økende antall områder 
konkurrerer offentlige og private aktører i samme 
marked. Konkurranse bidrar til økt verdiskaping, 
sysselsetting og innovasjon i samfunnet. 
Konkurransevilkår som favoriserer offentlige 
aktører kan imidlertid føre til motsatt resultat, 
f.eks. ved at mer effektive bedrifter presses ut av 
markedet av offentlige virksomheter.»

Sekretariat for utredningen er våre konkur
ransemyndigheter. Dersom resultatet skulle bli 
mer konkurranseeksponering for offentlig virk
somhet, vil disse myndighetene utvilsomt få 
større ansvarsområde og vekst. Spørsmålet om 
vi skal fortsette å utvikle fellestjenestene styrt 
av folkevalgte,  eller i større grad overlate dem til 
kommersialisering, kan bli enda viktigere i årene 
framover. Det  dreier seg langt på vei om hvilket 
samfunn vi skal utvikle.

  Bjarne Jensen

{Viktige samfunnsaktører 
mener at offentlig virksom
het ikke er verdiskaping,  
men bruk av penger. 
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Vi har sett at den utviklingen som begynte 
med omgjøring av kommunale energiverk og 
statlige teletjenester til aksjeselskaper, er på 
vei inn på områder som tradisjonelt har vært 
unntatt marked og profittjag:  Offentlige om
sorgs og trygdetjenester, syke husvesen og ut
danning . En annen privat i seringsmekanisme 
er såkalt offentligprivat samarbeid (OPS), 
der private aktører står for utbyggingen av 
 prosjektene og deretter leier ut eksempelvis 
skolen eller veistrekningen til det offentlige .

Solbergregjeringen har store ambisjoner 
om å privatisere og slippe til kommersielle 
aktører i det offentlige, og offentlig sektor og 
offentlige tjenester har de siste årene endret 
karakter fra å være offentlig styrt, drevet og 
finansiert til å bli stadig mer privatisert . Dette 
fører til ansvarspulverisering, oppsplitting, 
manglende kontroll og økt byråkrati .

Fagforbundet synes det er bekymringsfullt 
at samfunnets nødvendige tilbud til innbyg
gerne, som skole, barnehage, helse, omsorg og 
annen viktig infrastruktur, blir sett på som en 
kilde til inntekt for private selskaper . 

Konkurranseutsetting og privatisering er 
dyrt, og gir ikke bedre tjenester . Likevel 
forsøker NHO å skape inntrykk av at vi 
trenger flere private aktører, at konkurranse
utsetting er bra for kvaliteten, og at det gir 

lavere kostnader . Fagforbundet vet at dette 
er myter, drevet fram av ønsket om å gi 
 private aktører innpass i nye markeder som 
skal gi dem fortjeneste . Denne fortjenesten 
er det vi som innbyggere som betaler gjen
nom skatten .

Fagforbundet er motstander av konkur
ranseutsetting, nettopp fordi erfaringer vi
ser at private sykehjem ikke er billigere eller 
bedre . Fagforbundet står fremst i kampen mot 
privatisering og konkurranseutsetting, og er 
ledende i arbeidet for offentlige tjenester av 
god kvalitet, for en effektiv og velfungerende 
offentlig sektor . Vi trenger en debatt om hvor
for vi har en offentlig sektor og hva som er 
den store forskjellen mellom offentlig og pri
vat sektor .

Den eneste måten private tilbydere kan spare 
penger på, er å redusere kvaliteten på tjenes
tene og de ansattes lønns og pensjonskostna
der . Når nasjonale og internasjonale selskaper 
skal tjene på å overta offentlige tjenester, er 
det samfunnet og kvaliteten på tilbudet som 
forringes . 

Alternativet til å konkurranseutsette syke
hjem er ganske enkelt å ikke konkurranse
utsette, men å fortsette driften i offentlig 
egenregi . Våre erfaringer, blant annet fra kva
litetskommuneprosjektet Saman om ein betre 

Privatisering og konkurranseutsetting har blitt en del av 
den norske hverdagen. Høyresida i norsk politikk ivrer for 
at stadig større deler av offentlig virksomhet skal over på 
private hender.

Offentlige tjenester 
til innbyggernes beste
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kommune, er at vi får de beste resultatene 
gjennom forpliktende trepartssamarbeid .

Offentlig drift er ingen garanti for kvali
tet eller kostnadseffektivitet, og forskjellene 
mellom offentlige sykehjem er store . Men of
fentlig drift er en garanti for at kommersielle 
aktører ikke skal skumme fløten og hente ut 
profitt fra offentlige budsjetter . 

Etter hvert som erfaringene med konkurranse
utsetting av sykehjem i Norge øker, får vi 
også mer dokumentasjon av konsekvenser og 
kostnader . Argumentene for konkurranse
utsetting er som regel kostnadskutt, samt løf
ter om økt kvalitet og økt valgfrihet . Ingen 
av disse  argumentene holder mål i møtet med 
virkeligheten .

Mye av privatiseringen av offentlige vel
ferdstjenester skjer på kommunenivå . Dermed 
er det også mulig å stoppe utsalget og ta tje
nestene tilbake . Utgangspunktet er erfaringen 
med at kommersiell drift har undergravd folks 
grunnleggende rettigheter og ansattes mulig
heter til å levere de tjenestene som ligger i det 
politiske samfunnsoppdraget

18. september sendte Oslo Børs ut meldingen 
om at RenoNorden ville begjære seg konkurs . 
Renovasjonsgiganten hadde da kontrakt med 
om lag 130 norske kommuner om innsamling 
av husholdningsavfall, noe som omfatter om
trent hver femte innbygger i Norge . I løpet av 
kort tid måtte alle kommunene finne kriseløs
ninger .

Konkursene i RenoNorden og Veireno 
 viser hvor stor risiko kommunene utsetter seg 
for når de konkurranseutsetter renovasjons
tjenestene sine, og hvor ressurskrevende det 

er for dem å sikre tilstrekkelig beredskap og 
kontraktskontroll .

Avisa Vårt land har satt søkelyset på de 
store, kommersielle aktørene som nå erobrer 
det norske barnevernet . Norge bruker årlig 
rundt to milliarder kroner på privat barne
vern, og utviklingen mot store, kommersielle 
aktører er nå tydelig .

En omfattende svensk rapport, Marketi
sation in Nordic eldercare, viser at private, 
kommersielle tjenester har færre ansatte, 
færre heltidsstillinger og flere timeansatte, og 
at de ansatte har lavere formell kompetanse . 
Selskapene kutter i både bemanning og kvali
tet for å tjene penger til eierne . Er det en slik 
utvikling de borgerlige partiene ønsker seg?

Mette Nord, 
leder i Fagforbundet

Selskapene kutter i både 
bemanning og kvalitet for å 
tjene penger til eierne. Er det 
en slik utvikling de borgerlige 
partiene ønsker seg?
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Lønnsdifferanser 
mellom kommunal 
og privat sektor

Alexander Berg Erichsen, høgskolelektor ved Høgskolen  
i Innlandet, avdeling for økonomi- og ledelsesfag. Har også en stilling  
i Fagforbundet

Sammendrag
Artikkelen undersøker forskjeller i lønnsnivå 
mellom kommunalt og privat eide barne
hager og sykehjem . Det blir også sett kort på 
forskjeller i utgifter til pensjon . Fire yrker er 
undersøkt: sykepleier, barnehagelærer, pleie
medarbeider og barnehageassistent . Analysen 
er basert på innhentet individdata fra SSB, og 
gjelder for året 2014 .

Gjennomsnittlig lønn var høyere for 
kommunalt eide barnehager og sykehjem 
enn privat eide . Det er større forskjeller for 
barnehagene enn for sykehjemmene, og 
for barnehage assister og pleiemedarbeid
ere enn for barne hagelærere og sykepleiere . 
Pensjonskostnadene som andel av lønnskost
nader er betydelig høyere i kommunalt eide 
barnehager og sykehjem enn i de privat eide .

1 . Introduksjon
Denne artikkelen har som mål å undersøke 
om det er forskjeller i lønnsnivået for ansatte 
i kommunalt eide og private eide barnehager 
og sykehjem .  

Interessen for problemstillingen stammer 

fra et pågående prosjekt på Høgskolen i Inn
landet . Prosjektets mål er å undersøke om kon
kurranseutsetting eller privatisering kan føre 
til lavere eller høyere skatteinntekter til det of
fentlige1 . Forskjeller i lønns og pensjonsvilkår 
påvirker skatteinntektene til det offentlige2 . 
For eksempel vil lavere lønn for arbeidstakerne 
gi lavere inntektsskatt og  arbeidsgiveravgift . 
En lavere disponibel inntekt til arbeidstakeren 
vil videre også føre til lavere forbruk2 . Med la
vere forbruk vil også omfanget av inntektene 
fra merverdiavgiften og andre avgifter på for
bruk bli lavere for det offentlige . Når vi skal 
sammenligne kostnadene til det offentlige ved 
drift av velferdstjenestene i offentlig eller privat 
regi, må vi også ta hensyn til hvordan forskjel
ler i lønn og pensjon påvirker skatteinntektene . 

Artikkelen er konsentrert om to kommu
nale tjenester: barnehager og sykehjem . År
saken til dette er at begge tjenestene er lov
pålagte oppgaver, og de løses gjennom både 
private aktører og i egenregi av kommunene . 
Disse tjenestene står for en stor andel av kom
munenes nettodriftsutgifter – om lag halv
parten av nettodriftsutgifter i 2016 (SSB, 
Kommuneregnskap, 2017b)4 . 

artikkelen er fagfellevurdert

Provenyeffekt ved konkurranseutsetting  
og privatisering av kommunale tjenester
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Videre ses det på fire yrker innenfor disse 
tjenestesektorene . Det gir også en viktig av
grensing for å kunne sammenligne «pærer 
med pærer, og epler med epler» . 

Strukturen på artikkelen er som følgende: 
I kapittel 2 drøftes forklaringer og mulige 
årsaker til forskjeller i lønn . I kapittel 3 gis 
en oversikt over tidligere studier på feltet . 
 Kapittel 4 går kort innom pensjon . Kapittel 
5 drøfter datagrunnlag og metode . Analysen 
og resultater er presentert i kapittel 6 . Til slutt 
vil det være oppsummerende bemerkninger i 
 kapittel 7 . For de interesserte er det en statis
tisk analyse av lønnsdifferansene i vedlegget .

2 . Hvilke effekter kan 
føre til forskjeller i lønns 
og pensjonsvilkår? 
Flere faktorer kan påvirke lønnsnivået mellom 
kommunal og privat sektor . En sentral effekt 
er avtalene i arbeidsmarkedet mellom arbeids
taker og arbeidsgiverorganisasjonene og mel
lom enkeltaktører . Det vil si selve lønnsdan
nelsen i arbeidsmarkedet . Utover forhold som 
avtaler og organisering i arbeidsmarkedet, 
vil også særtrekk og egenskaper ved arbeids
takeren eller arbeidsmarkedet være avgjø
rende for lønnsnivået . Dette kan være forhold 
som  alder eller erfaring, utdanning, kjønn, 
geografi og deltid .

Organisasjonsgrad, tariff avtaler  
og avtaledekning 
Lønns og pensjonsvilkår blir fastsatt i arbeids
markedet . For de organiserte i fagforeninger 
blir lønns og pensjonsvilkår fastsatt gjennom 
forhandlinger mellom arbeidstaker og ar
beidsgiverorganisasjonene, som resulterer i en 
tariffavtale5 . For arbeidstakere som ikke er or
ganisert, gjennomføres forhandlinger direkte 
mellom arbeidstaker og arbeidsgiver6 . 

Tradisjonelt har målet med organisering 
i arbeidstakerorganisasjoner vært å øke for
handlingskraften og påvirkningsmuligheten 

for arbeidstakerne, slik at lønns og arbeids
vilkår forbedres . Effekten på lønn av å være 
medlem av en fagforening blir i faglitteraturen 
definert som union wage premium7 . Den til
sier at arbeidstakere som er medlem av fag
foreninger får høyere lønn enn dem som ikke 
er det . Samtidig kan avtaledekningen, det vil 
si andelen som mottar tarifflønn uten å være 
medlem, kunne påvirke nivået på union wage 
premium . Det vil si at selv om du ikke er med
lem av en fagforening, så får du gevinstene 
ved en sterk fagforening8, noe som isolert sett 
bidrar til at lønnspremien ved medlemskap 
faller9 . 

I norsk sammenheng finner Bryson, Dale
Olsen og Nergaard (2016) at lønnsnivået øker 

1  En kortere beskrivelse av endringer av skatteinntekter som 
følge av et politisk tiltak, er begrepet provenyeffekt. En positiv 
provenyeffekt betyr økte skatteinntekter, mens en negativ 
provenyeffekt betyr reduserte skatteinntekter. Professor 
emeritus Bjarne Jensen er prosjektleder, førstelektor Stein 
Antonsen og undertegnede er prosjektdeltakere. Sidsel 
Schade og Fanny Voldnes fra Fagforbundet har deltatt i 
aktivt i referansegruppa med innspill og arbeid.
2  Alt avhengig av om konkurranseutsetting eller privatisering 
gir høyere eller lavere lønns- og pensjonsvilkår for arbeids-
takerne.  
3  Hvor disponibel inntekt er lik differansen mellom lønn, 
formuesinntekter og andre inntekter, offentlige stønader på 
den ene siden, og skatter, formue- og andre utgifter på den 
andre siden (SSB, 2017). 
4  I 2016 sto de to sektorene for samlet sett 49,6 prosent. 
For året 2014 var tallet 51,8 prosent.
5 Samtidig som lokale forhandlinger påvirker lønnsnivået, men 
i forskjellig grad mellom offentlig/kommunal og privat sektor.
6 Et spesialtilfelle er at arbeidstaker ikke er organisert, men 
er dekket av tariffavtale.
7 Fritt oversatt til norsk: lønnspremie ved medlemskap i 
fagforening. Vil også benytte begrepet lønnspremie i denne 
sammenhengen.
8  Definert som free riders av blant annet Budd og Na (2000), 
men hvor de henviser til tidligere forfatteres definering av 
begrepet (s. 803). Norsk begrep er gratispassasjerer.  
9  Budd og Na (2000) finner at medlemskap i en fagfore-
ning bidrar til høyere lønn i USA. Men også høyere lønn for 
fagforeningsmedlemmer enn arbeidstakere som er dekket av 
avtaler, men som ikke er medlemmer. Forfatterne forklarer 
at dette kan komme av forskjellige former for diskriminering 
fra fagforening og arbeidsgiver, eller kompetanse, uten at de 
har et klart svar.
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når flere er medlem av en fagforening: 18 
prosent for menn og 23 prosent for kvinner, 
hvis mellom 74 og 99 prosent er organisert . 
Lønnspremien er lavere når færre er medlem 
av en fagforening .

Organisasjonsgraden10 påvirker derfor 
lønns nivået til den enkelte . For Norge er orga
nisasjonsgraden klart høyere i offentlig sektor 
enn i privat sektor (Nergaard, 2017)11 . Videre 
er dekningsgraden også høyere i offentlig sek
tor, ved at det er full avtaledekning i offentlig 
sektor, mens den er om lag 50 prosent for pri
vat sektor (Norsk offentlig utredning (NOU), 
2013:1312) . Med høyere organisasjonsgrad 
og avtaledekning i kommunal sektor, vil det 
også gi høyere lønnsnivå sammenlignet med 
samme tjenesteområde i privat sektor .

Med høyere organisasjonsgrad økes for
handlingsstyrken på den faktiske arbeids
plassen, men også gjennomslaget og styrken 
for hovedsammenslutningene på arbeids
takersiden (LO, YS, Unio og Akademikerne) . 
Forskjellige hovedsammenslutninger har for
skjellige mål når det gjelder:

•  Sentraliserte eller lokale forhandlinger
•  Graden av lønnssammenpressing  

mellom yrker

Bakgrunnen for dette kan være ulik heter 
 mellom hovedsammenslutningene med  hensyn 
til hvilke grupper de organiserer . Dette gjel
der både sektor, utdanningsnivå og kjønnsfor
deling (NOU 2009:10) . Samtidig kan de for
skjellige arbeidsgiverorganisasjonene (NHO, 
KS, Spekter, Virke og Staten) også ha forskjel
lig arbeidslivspolitikk . Dette kan igjen på
virke lønns og pensjonsvilkår . Omfanget og 
innordningen av tariffavtaler13 er også føren
de for lønnsnivået . Dette kan igjen være av
ledet av både forhandlingsstyrken og målene 
til  aktørene i arbeidsmarkedet .

Jo mer sentralisert og koordinert lønns
fastsettelsen er, desto mer lik er lønnsforde
lingen (Barth, Moene og Wallerstein, 2003) . 
Det sentrale bidraget i lønnsforhandlinger er 
større i stat og kommune enn i privat sektor 
(NOU 2013:13)14 . Dette tilsier at det er mer 
lønnssammenpressing i offentlig sektor . 

Høyere grad av lønnssammenpressing i 
 offentlig sektor gir følgende utfall: De som 
tilhører den nedre delen av inntektsskalaen 
løftes opp, og de som tilhører den øvre delen 
presses relativt ned gjennom lavere lønnsvekst . 
Dette gir høyere lønn for dem med relativ lav 
inntekt og lavere lønn for dem med relativ høy 
inntekt i offentlig sektor, sammenlignet med 
privat sektor, hvor det er større avstander mel
lom nedre og øvre del av lønnsskalaen . 

Alder, erfaring og stilling
Økt alder bidrar som oftest til høyere lønn 
for en arbeidstaker . Årsaken er at forhold som 
erfaring, ansiennitet og lojalitet til arbeids
plassen bidrar til høyere lønn . Økt erfaring 
kan også gi arbeidstakere muligheten til å ta 
stillinger som nettopp krever høyere grad av 
erfaring og som ofte er lederstillinger . Slike 
stillinger fører også gjerne til økt lønn . 

I de aller fleste statistiske analyser som 
undersøker effekter som påvirker lønnsnivå, 
inngår alder som en forklaringsvariabel, og 
økt alder gir økt lønn15 . Selv om de fleste ana
lyser viser at økt alder gir økt lønn, er det ikke 
like stor enighet om hvor stor effekten16 er 
for hvert år; dette er også avhengig av hvilke 

10 Antall arbeidstakere som er fagforeningsmedlem, som 
andel av arbeidsstyrken.
11 Med om lag 80 prosent i offentlig sektor, mot 38 prosent i 
privat sektor i 2016 (Nergaard, 2017).
12 Holden III-utvalget.
13 Andel arbeidstakere med tariffavtale har falt fra om lag 86 
prosent i 2003, til 77 prosent i 2015 (Mcmahon, 2016).
14 For stat og kommune sto det sentrale lønnsbidraget for 
nesten 80 prosent i årsgjennomsnitt i perioden 2003–2012. 
For arbeidstakere i privat sektor var det på mellom 2 og 
42 prosent i samme periode. Dette indikerer at lokale for-
handlinger står for en større del i privat sektor enn i offentlig 
sektor.
15 Ofte blir alder benyttet som en tilnærming eller approk-
simering for erfaring, som er grunnlaget for økt lønn. Noen 
artikler og bøker som viser at økt alder gir økt lønn: Mincer 
(1974) eller Schøne (2004).
16 Se blant annet Hamlen og Hamlen (2012).
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 yrkes som undersøkes og om vi ser på landet 
samlet eller på bransjer .

Forskjellig alderssammensetning mel
lom kommunal og privat sektor kan påvirke 
lønnsnivået og dermed bidra til lønnsforskjel
ler mellom sektorene, uten at det har bak
grunn i organisering av tjenesten eller tariff
avtalene . For eksempel kan et høyere samlet 
aldersnivå i kommunal sektor også bidra til 
høyre lønnsnivå . Schøne (2005) finner at erfa
ring (alder) er høyere i kommunal sektor enn 
i privat sektor .

Utdanning
Det er som oftest en klar sammenheng mellom 
utdanning og lønn . Økt utdanning gir høyere 
lønn17 . Selv om faglitteraturen har vært sam
stemt på at økt utdanning gir høyere lønn, 
har det vært en lengre debatt om hvor stor ef
fekten er18 . Forskjellig sammensetting av ar
beidstakere med differensiert utdanningsnivå 
er et element som kan bidra til lønnsdifferan
ser mellom kommunal og privat sektor . Det er 
viktig at vi ser på konkrete tjenesteområder, 
dersom vi skal sammenligne . 

Kjønn
Selv om kjønn i seg selv ikke er et lovlig grunn
lag for lønnsdifferanser, har kvinner lavere lønn 
enn menn . Det kan være flere årsaker til dette . 
I Fordelingsutvalget (NOU 2009:10) henvises 
det til Likelønnskommisjonen (NOU 2008: 
6) som forklarer at inntektsforskjellene i stor 
grad skyldes at kvinner arbeider kortere dager, 
arbeider i andre yrker og sektorer enn menn, 
og at menn i større grad enn kvinner innehar 
lederstillinger . I Fordelingsutvalget (2009) blir 
det også vist til at kvinner i større grad arbeider 
i offentlig sektor enn i privat sektor . 

Samtidig er det større differanser mellom 
menn og kvinners lønn i privat sektor enn det 
er i offentlig sektor . For 2016 var kvinners 
gjennomsnittslønn 87,6 prosent sammenlig
net med menns gjennomsnittslønn, med hen
syn til heltidsansatte (NOU 2017:10) . Det var 
mindre forskjell mellom lønningene når medi
an ble benyttet som måleenhet (93,6 prosent) . 

Forskjellig kjønnssammensetningen mellom 
privat og kommunal sektor kan også gi utslag 
i lønnsdifferansene .

Geografi
Arbeidsmarkedet i Norge er kjennetegnet av 
en stor grad av koordinering og sentraliserte 
lønnsoppgjør sammenlignet med andre land19 
(Barth m .fl ., 2003) . Dette bidrar til at det er 
relativ lav inntektsulikhet i landet . Likevel 
kan det eksistere regionale forskjeller i lønn 
gjennom lokale forhandlinger og ulik arbeids
giverpolitikk . Tidligere forskning på området 
viser at inntektene øker med størrelse på by
område og sentralitet20 . 

I NOU (2013:13) konkluderes det med at 
det er mer geografisk variasjon i lønn i pri
vat enn i offentlig sektor, og at det er generelt 
høyere lønn jo mer sentralt området er . Med 
en høyere konsentrasjon av private  aktører i 
sentrale områder, kan det dermed også føre til 
høyere lønnsnivå i privat sektor enn i offentlig 
sektor . 

Deltid
For deltidsansatte er lønnen lavere enn for 
heltidsansatte, også om deltidsansatte har 
arbeidet full tid . For ansatte i kommuner og 
fylkeskommuner var lønnen til deltidsansatte 
på 92 prosent av heltidsansattes lønn hvis del
tidsansatte hadde arbeidet full tid . For lan
det samlet var deltidslønnen på 81 prosent .  
Bakgrunnen for differansen i lønnen mellom 

17 Selv om Norge er et land hvor høyere utdanning gir lavere 
avkastning enn andre OECD-land (hvor Barth m.fl. 2003 
viser til Barth og Røed, 2001).
18 Se blant annet Bhuller, Mogstad og Salvanes (2017), hvor 
de har benyttet et datagrunnlag for lønnsinntekten til norske 
menn som strekker seg helt fra 1967 til 2014. 
19 Her fins det noen grupper som er unntak: funksjonær-
grupper med lang utdanning i privat sektor, stillinger med 
kun lokal lønnsdannelse i kommunal sektor, eller arbeids-
takere i uorganiserte bedrifter (NOU 2013:13).
20  Se blant annet Korpi (2007) eller Lee, Sissons og Jones 
(2015). Årsakene til dette kan være mange, for eksempel 
plassering av bransjer og institusjoner, eller mer differensiert 
næringsstruktur.
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heltids og deltidsansatte er blant annet for
hold som alder, utdanning, yrke og stilling . 
Hvis det er slik at det er større bruk av deltids
ansatte i enten kommunal eller privat sektor, 
kan det være en kilde til lønnsdifferanser .

3 . Oversikt over  
tidligere studier om 
lønns differanser
Her vil vi se på tidligere studier som gjelder 
lønnsforskjeller mellom offentlig og privat 
sektor og kommunal og privat sektor, sammen 
med privat virksomhet innenfor kommunale 
lovpålagte tjenester . 

Det er skrevet flere artikler og gjort flere 
analyser hvor inntekt eller lønn mellom privat 
sektor og offentlig forvaltning er sammenlig
net . I denne rapporten er det mest relevant å 
undersøke hva tidligere forskning sier om for
holdet mellom kommunal og privat sektor, og 
da helst i Norge .

Schøne undersøkte lønnsforskjellene på 
generell basis mellom privat, statlig og kom
munal sektor for perioden 1997–2001 . Der 
finner Schøne (2004, s . 23–24) at nettolønn21 

er høyest i privat sektor og lavest i kommunal 
sektor . Videre at det er størst lønnsspredning 
i privat sektor, deretter kommunal sektor og 
lavest lønnsspredning (ulikhet) i staten .

Fevang, Strøm og Sæther (2008) konklu
derer med at for en «normal arbeidstaker» vil 

privat sektor være lønnsledende . Samtidig fin
ner de at kommunene og staten er lønnsleder 
blant lavtlønnede, og det bidrar til sammen
pressing av lønnsstrukturen i Norge . Kom
munal sektor var sektoren med samlet lavest 
lønn, men blant annet lønnsledende for før
skolelærere . Fevang m .fl . (2008) undersøkte 
tilstanden for året 200522 .

DaleOlsen og Nilsen (2009) undersøkte pe
rioden 1995–2006, og fant at det er høyest nivå 
og vekst i lønnsspredningen for privat sektor i 
perioden23 . Grini og Lien (2011) finner at lønns
veksten fra 2000–2010 har vært høyest i privat 
sektor, sammen med en større lønnsspredning i 
sektoren24 enn for offentlig sektor samlet . 

I NOU 2013:13 blir det også framhevet 
at det var en sterkere lønnssammenpressing 
i offentlig sektor enn i privat sektor . Privat 
sektor er lønnsledende for arbeidstakere med 
høy utdanning og lang yrkeserfaring . På den 
andre siden er stat og kommune lønnsledende 
for noen grupper med lav utdanning og lønn, 
samt kort y    rkeserfaring .

I en casestudie som omhandler sykehjem 
og hjemmetjenester, rapporterer Gautun, 
 Bogen og Grødem (2013) at det er noe lavere 
lønn for ansatte i kommersielle virksomheter 
enn i kommunale (og ideelle) . 

Oslo Economics (2014) undersøkte på 
vegne av Arbeids og sosialdepartementet 
konsekvensene av konkurranseutsetting av 
offentlige tjenester . De studerte blant annet 
tjenesteområdene barnehager og sykehjem, 
og fant at lønnsnivået er høyere i kommunal 
 sektor enn i privat sektor25 . 

For barnehagesektoren finner Lunder, 
Eika og Kallager (2017) at personalkostna
dene per årsverk var høyere i kommunalt eide 
barnehager enn i privat eide (ordinære private 
og familiebarnehager) i 2015 . Personalkost
nadene som andel var om lag 84 prosent av 
totale kostnader for kommunale barnehager, 
mens for ikkekommunale barnehager var de 
om lag 77 prosent av totale kostnader . 

En kort oppsummering av konklusjonene 
fra tidligere arbeid, er at det på generell basis 
er høyere lønn samlet sett i privat sektor enn i 

21 Schøne forklarer begrepet og valget av nettolønn slik: 
«Nettolønnsforskjellen måler lønnsforskjellen mellom 
ansatte i sektorene etter at vi har kontrollert for kjønn, 
yrkeserfaring, utdanning og ansiennitet» (2004, s.23).
22 Samt for året 2003, i vedlegget til rapporten.
23 Lønnsspredningen er derimot større i årslønnen enn 
timelønnen. Dette er en indikasjon på at lønnsspredningen 
har økt som følge av økt arbeidsinnsats, mer enn i økningen  
i timelønnen (Dale-Olsen og Nilsen, 2009).
24 Høyere vekst for de ti prosent høyest lønnende, enn for de 
ti prosent lavest lønnende i privat sektor. Prosentvise differanse 
mellom de to gruppene var også større enn i offentlig sektor.
25 De konkluderer derimot med at forskjellene er små.
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kommunal sektor . Den viser også at det er større 
lønnssammenpressing i kommunal sektor, noe 
som kan føre til at lønnen er høyere for lavt løn
nende sammenlignet med lavt lønnede i privat 
sektor26 . Ser vi på de spesifikke tjenesteområdene 
hvor kommunal sektor har ansvaret, er det indi
kasjoner på at det er høyere lønn i kommunalt 
eide virksomheter enn i privat eide .

4 . Kort om pensjon
Selv om hovedfokuset i rapporten er å under
søke lønnsdifferanser mellom kommunal og 
privat sektor, må vi også kort innom pensjon . 
Pensjon er tross alt lønn etter at arbeids
karrieren er avsluttet, og som tidligere nevnt 
kan endringer i pensjonen også ha en proveny
effekt . 

Derfor blir målet her å undersøke om det 
er differanser i pensjonskostnadene mellom 
kommunal og privat sektor . Datagrunnlaget 
som benyttes her, er et datagrunnlag som den 
tidligere nevnte prosjektgruppa har anskaf
fet27 . Måleverktøyet blir her pensjonskost
nader som andel av lønnskostnader (lønn og 
feriepenger) . 

Figur 1 og 2 (over) viser at pensjonskost
nadene som andel av lønnskostnader er bety
delig høyere i kommunal sektor enn i privat . 
 Dette er resultatet av bedre pensjonsavtaler 
for  arbeidstakerne i kommunal sektor enn i 
 privat sektor .

Tidligere studier viser mye av det  samme 

bildet, at pensjonskostnadene er høyere i 
offentlig sektor enn i privat sektor . I Oslo 
Economics’ rapport (13:2013) undersøkes 
endringer i pensjonsordningene som følge av 
konkurranseutsetting . I en spørreundersøkel
se melder de ansatte i barnehager og sykehjem 
at pensjonsordningene har blitt dårligere ved 
overgangen fra kommunal til privat arbeids
giver . I eksempelberegningene fra samme rap
port er bildet noe mer blandet . Lunder m .fl . 
(2017) viser også at pensjonskostnadene i 
barne hagesektoren er høyere i kommunen 
enn i privat sektor (ikkekommunale ordinære 
og familiedrevne) .28 

26 Sclar (2000, s. 61) argumenterer for at det kan være 
samme situasjon i deler av USA, og det samme gjør Postel-
Vinay (2015) for deler av Vest-Europa. 
27  Førstelektor Stein Antonsen har anskaffet næringsopp-
gavene til private barnehager og sykehjem fra Skatteetaten. 
Tallene som er benyttet her, har forfatteren fått aggregert. 
Antonsen og Sidsel Schade (spesialrådgiver Fagforbundet) 
har benyttet tall fra næringsoppgavene og KOSTRA-tall for 
å kunne sammenligne kostnadsforskjeller mellom kommunal 
og privat sektor på tjenesteområdene.
28 Selv om forfatterne påpeker at det har vært en utjevning 
av forskjellene, med lavere pensjonskostnader for kommuna-
le barnehager og økte pensjonskostnader for private i 2015. 
Forfatterne påpeker derimot at det er usikkerhet rundt 
presisjonen i målingen av pensjonskostnadene.
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Figur 1. Pensjonskostnader som andel av 
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Figur 2. Pensjonskostnader som andel av  
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5 . Datagrunnlag  
og metode
Her vil lønnsnivået bli undersøkt i to sentrale 
yrker for hvert av tjenesteområdene sykehjem 
og barnehager . Yrkene som blir undersøkt er: 

•  Sykepleier og pleiemedhjelper
• Barnehagelærer og barnehageassistent

Datagrunnlaget som benyttes er et data

sett som er bestilt fra SSB og gjelder for året 
201429 . Datagrunnlaget fra SSB er på individ
nivå, og inneholder informasjon om:

• Årsinntekt fra lønn og avtalte arbeidstimer 
(i uka)

• Kjønn, alder, utdanningsnivå og yrke
• Arbeidskommune, sektor (kommunal,  

ideell eller privat/kommersiell) og næring

Dette gir oss grunnlag for å undersøke flere 
interessante elementer og å kunne gjøre vik
tige avgrensinger . En spesiell interessant av
grensning er å skille mellom private kommer
sielle og ideelle . Her vil derfor datagrunnlaget 
kun inneholde arbeidstakere som arbeider 
i kommunal sektor (IKS utelatt) og arbeids
takere ansatte i et privat eid aksjeselskap (AS) . 
En forutsetning her er at private kommersielle 
er organisert gjennom AS .

Arbeidstakere som arbeider i organisasjo
ner som er definert som ideelle organisasjoner, 
er utelatt . Samtidig kan det være ideelle or
ganisasjoner som er organisert i andre former 
enn for eksempel stiftelse eller forening, men 
som SA, DA, BA eller enkeltpersonsforetak30 . 
For eksempel kan familiebarnehager være or
ganisert gjennom slike organisasjonsformer . 
Derfor er også de arbeidstakerne som er an
satt i sistnevnte organisasjonsformer utelatt . 
Inndelingen er basert på Institusjonell sektor
gruppering 2012 (SSB, 2012) .

For de fire yrkene er det et bruttoutvalg 
på 168 .699 observasjoner i 2014, men det 
faktiske utvalget vil være lavere som følge av 
utelukking av feilkilder31 og ved at det sees 
kun på heltidsansatte . Årsaken til at kun 
heltidsansatte inkluderes, er manglende opp
lysninger om arbeidstakerne arbeider i turnus 
eller ikke32 . I tabell 1 (over) gis oversikt over 
antall observasjoner . Samlet sett er det 46 .184 
observasjoner .

For å kunne undersøke om det eksis
terer lønnsdifferanser, er det avgjørende å 
klargjøre hvordan mulige lønnsdifferanser 
bør måles . Her vil det bli benyttet to måle  
en heter: gjennomsnittlig lønn og median 

29 Samlet sett har vi datagrunnlag fra 2005 og 2014, og som 
prosjektgruppa vil arbeide videre med.
30 For mer informasjon om de forskjellige organisasjons-
formene, les Institusjonell sektorgruppering 2012 – utdypende 
beskrivelse (SSB, 2012). Lenke til artikkel i litteraturlista. 
Noen utvidelser av forkortelsene: Samvirkeforetak (SA),  
delt ansvar (DA), andelslag (BA).
31 Det kan være feilregistreringer. For eksempel innehar 
datagrunnlaget observasjoner av arbeidstakere som arbeider 
fem timer i uka og tjener 600.000 kroner i året. Sammen 
med arbeidstakere som arbeider 60 timer og tjener 10.000 
kroner i året. Dette må åpenbart være et resultat av feil-
registringer, som ikke er uvanlig med et så stort datagrunn-
lag: 168.699 observasjoner totalt. 
32 Ved kun bruk av heltidsansatte vil det ikke gis et fullstendig 
bilde av lønnsdifferansene, på grunn av at deltidsarbeidende 
ikke er inkludert.
33  I 2016 var litt over 50 prosent av barnehagene i privat 
regi, mens det var kun 9,5 prosent av helse- og omsorgs-
institusjonene som hadde tilsvarende eierskap (SSB, 2017c).

Yrke/sektor Privat Kommunal

Sykepleier 229 5163

Barnehagelærer 4222 9363

Helsefagarbeider 522 7434

Barnehageassistent 6939 12.312

Totalt for hver sektor 11.912 34.272

Tabell 1. Oversikt over antall observasjoner

Tabell 1 er et utvalg, men viser at det er hoved
sakelig i barnehage sektoren det er et stort innslag 
av private aktører. Dette stemmer overens med 
samlede nasjonale tall 33. Boks 1 gir oversikt over 
styrker og svakheter ved individdatagrunnlaget 
anskaffet fra SSB.
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lønn .  Median lønn er lønnen i midten; det 
vil si at like mange har høyere lønn enn  
median og like mange har lavere lønn . År
saken til at begge brukes, er at begge måle
enhetene har forskjellige egenskaper . Det skal 
vi gå nærmere inn på her .

Gjennomsnitt er et kjent måleverktøy, og 
som oftest det vi benytter når vi skal måle for
skjeller mellom grupper . Men gjennomsnitt 
kan være påvirket av ekstremverdier eller en 
skjev fordeling av datagrunnlaget37, noe som 
kan være spesielt gjeldende for lønnsdata 
(SSB .no, 01 .02 .2017a) . Median tar i større 
grad hensyn til ekstremverdier, men er ikke 
så godt kjent og forstått som gjennomsnitt .38 
Løsningen vil være å benytte både median og 
gjennomsnitt .

Samtidig kan det være andre faktorer som 
er avgjørende for differanser i lønnen, ut over 
at arbeidstakerne arbeider i kommunal eller 
privat sektor . Dette er faktorer som er tidli
gere nevnt under kapittel 2, og kan være or
ganisasjonsgrad, alder, kjønn, utdanning og 
geografi . 

Derfor vil det også bli gjennomført en sta
tistisk analyse39 som gjør det mulig å under
søke differanser i lønn mellom sektorene, når 
det justeres for de andre faktorene . Metoden 
som vil bli benyttet er multivariat regresjons
analyse . Denne blir brukt for å kunne un
dersøke om det er en lønnsdifferanse mellom 
kommunal og privat sektor når det justeres for 
forskjellige faktorer som kan påvirke resultatet . 

I den statistiske analysen vil privat sektor 

også inneholde arbeidstakere som er ansatt i 
organisasjonsformer som DA, SA, BA og så 
videre, men ikke organisasjoner som er de
finert som ideelle . Datagrunnlaget er derfor 
større i denne analysen, og det er ikke skilt 
mellom kommersielle og ideelle . Men det gir 

Styrker Svakheter

•  Gir mulighet til å skille de private i kommersielle og 
ideelle, gjennom sektorinndeling.

•  Kan benyttes til å undersøke lønnsdifferanser gjen
nom statistisk analyse, hvor det justeres for andre 
faktorer.

•  Klart skille mellom arbeidstaker som arbeider i  
tjenesteområdene barnehage og sykehjem og ikke 
andre områder (f.eks. skole). 

•  Årslønn og ikke månedslønn. Hvor sistnevnte kan 
være mer variabel enn selve årslønnen.

•  Ser kun på heltidsansatte og ikke heltidsekviva
lenter34.  Pga. manglende mulighet å konstruere 
heltidsekvivalenter35 ved manglende opplysninger om 
turnus arbeid eller ikke.

•  Stort datagrunnlag, med flere potensielle feilkilder. 
Derfor benyttes et datagrunnlag som er begrenset av 
et intervall, basert på arbeidstid og lønn. Hovedmålet 
med å lage intervallet er å kunne utelate feilregistre
ringer, og dem som hovedsakelig arbeider deltid.36

•  Kun for året 2014. Analysen vil bli utvidet med data
grunnlag for perioden 2005–2014.

Boks 1. Styrker og svakheter ved individdatagrunnlaget

34  SSB (SSB.no, 1.2.2017b). forklarer begrepet og årsaken til 
bruk av heltidsekvivalenter slik: «For å kunne sammenligne 
lønn mellom hel- og deltidsansatte omregnes lønna til de 
deltidsansatte til hva den ville vært hvis de jobbet heltid. 
Månedslønn per heltidsekvivalent for de deltidsansatte kan 
da slås sammen med månedslønn for de heltidsansatte slik at 
man kan beregne en gjennomsnittlig månedsfortjeneste for 
alle ansatte.»
35  Årsaken til at det ikke har blitt benyttet heltidsekvi-
valenter er at datagrunnlaget ikke kan skille mellom om 
arbeidstakerne arbeider turnus eller ikke. Hovedsakelig er 
dette en utfordring innenfor sykehjem. Valget falt ned på å 
se på tilnærmet heltidsstillinger, det vil si arbeidstakere som 
arbeider opp imot 37,5 time i barnehage og mellom 32,5 og 
37,5 timer i sykehjem.
36  Intervallene med hensyn til lønn og arbeidstid som har 
blitt benyttet i analysen, stammer fra å undersøke diverse 
tariffavtaler og hovedavtalen mellom arbeidsgiver- og 
arbeidstakerorganisasjoner. Dette sammen med å under-
søke fordelingen av observasjonene gjennom forskjellige 
histogram. I vedlegget gis en tabell over intervallene for de 
forskjellige yrkene.
37  I denne sammenhengen vil det si at det er noen få som 
tjener relativt veldig mye eller lite.
38  Medianen er den verdien som deler en fordeling i to like 
store deler, slik at halvparten av enhetene ligger over og 
halvparten under denne verdien. Median benyttes når for-
delingen ikke er symmetrisk, men heller skjev som den ofte 
er ved lønn eller inntekt. (Kristiansen, 2010).
39  Minstekvadratsmetode. Postestimeringen vil være tilgjen-
gelig i vedlegget.
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en sammenligning mellom kommunal og pri
vat sektor, samlet sett . For dem som er inter
essert i denne analysen, fins den i vedlegget . 
Resultatene av analysen vil bli kort kommen
tert i slutten av kapittel 6 .

6 . Analyse og resultat
I figur 3 og 4 (over) vises gjennomsnittslønn 
og medianlønnen for de heltidsansatte og de 

fire yrkene når datagrunnlaget er på individ
nivå fra SSB . Videre viser figur 5 (s . 17) den 
prosentvise lønnsdifferansen . Samme resultat 
kan også leses i tabell 2 (s . 19) .

Figurene 3–5 og tabell 2 (s . 19) viser at 
lønns nivået er høyest i kommunal sektor . 
 Dette gjelder for alle yrkene . Lønnsdifferansen 
er størst når median blir benyttet som måle
verktøy, unntaket her er sykepleier40 . Størst 
lønnsdifferanse finner vi i barnehagesektoren, 
mens det er lavere differanse i sykehjemsekto
ren41 . Et annet interessant resultat er at det er 
lavere differanse i høgskoleyrkene når vi ser 
på tjenestesektorene, sammenlignet med pleie
medhjelpere og barnehageassistenter .

Hvis vi går videre og ser på lønnsspred
ningen i de forskjellige yrkene, får vi også et 
interessant innblikk i graden av lønnssam
menpressingen i sektoren . Figurene 6–9 (s . 18)
viser lønnsspredningen i yrkene . Tetthetskur
ven i figurene er en indikasjon på graden av 
sammenpressing . Jo høyere kurven er (på den 
vertikale/yaksen), desto mer lønnssammen
pressing er det i sektoren . 

Fra figurene 6–9 (s . 18) kan vi se at det er høy
est grad av lønnsammenpressing i kommunal 
sektor for alle yrkene . Unntaket er barnehage
lærer hvor det tilnærmet likt nivå . En annen me
tode for å undersøke lønnsammenpressingen, 
er å se på standardavviket42 som andel av gjen
nomsnittet . Jo høyere standardavviket er som 
andel av gjennomsnittslønnen, desto mindre 
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Figur 3. Gjennomsnittsårslønn per yrke og 
sektor for heltidsansatte i 2014
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Figur 4. Median årslønn per yrke og sektor 
for heltidsansatte i 2014

40  Samme resultat fås ved å benytte lønns-heltidsekvivalenter 
fra SSB for årene 2015–2016. Hvor det er størst lønns-
differanser når median benyttes i forhold til gjennomsnitt og 
hvor lønnsnivået er høyest i kommunal sektor, for alle yrkene 
(sykepleier, barnehagelærer, pleiemedhjelper og barnehage- 
og skoleassistent). Unntaket er lønnsnivået til sykepleier når 
gjennomsnitt benyttes som måleenhet. Hvor det da er høyest 
i privat sektor. Benyttes median, er lønns nivået høyest i kom-
munal sektor for sykepleiere (SSB, lønn for ansatte, etter yrke, 
sektor, kjønn og arbeidstid, 2017d) 
41  Hva som er årsaken til dette kan være vanskelig å si, men 
ett element som muligens kan påvirke dette er andelen 
private i et tjenesteområde. Av landets barnehager er om lag 
halvparten kommunalt drevne og halvparten privat drevne. 
Mens i sykehjemsektoren er det kun om lag ti prosent som 
er privat drevne, resten er kommunale. Med mer lønnssam-
menpressing i kommunal sektor, gir det også høyere lønn 
for dem som er på nedre del av inntektsskalaen. Samtidig 
som det presser opp lønnen til samme arbeidstakere i privat 
sektor (det kan ikke være for stor differanse, for da vil ikke 
arbeidstakere arbeide i privat sektor). Med mindre omfang 
av kommunalt drevne barnehager (eller sykehjem), desto 
mindre del vil kommunal sektors påvirkning på lønnen i 
privat sektor være.
42 Jf. blant annet Schøne (2004).

Privat           Kommuner       Privat           Kommuner       



17

Figur 5. Prosentvis lønnsdifferanse mellom 
kommunal og privat sektor 2014
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er graden av lønnsammenpressing . I figur 10 
(s . 19) kan vi se dette . Her har vi det samme 
resultatet som i figurene 6–9 (s . 18), som tilsier 
at det er større grad av lønnssammenpressing i 
kommunal sektor enn i privat sektor43 . 

Videre viser den statistiske analysen i ved
legget at lønnsnivået også er høyere i kommu
nal sektor enn i privat sektor (for alle yrker), 
når det justeres for alder, geografi, utdanning 
og kjønn44 . Det vil si at selv om det er struk
turelle forskjeller mellom kommunal og privat 
sektor, som for eksempel alder og geografi, er 
det et høyere lønnsnivå i kommunal sektor . 

Samlet sett betyr dette at datagrunnlagene 
viser at det er et høyere lønnsnivå i kommu
nal sektor enn i privat sektor . Videre viser 
datagrunnlaget at det er forskjeller  mellom 
yrkene i hvor stor differansen er . Det er størst 
 forskjeller mellom barnehageassistenter i 
kommunal og privat sektor, og lavest for syke
pleiere .

7 . Konkluderende  
bemerkninger
Denne artikkelen har hatt som hovedmål å 
undersøke om det er lønnsdifferanser mellom 
kommunal og privat sektor i to tjenesteom råder 
– sykehjem og barnehager – og til sammen fire 
yrker: sykepleiere, pleiemedhjelpere, barne
hagelærere og barnehageassistenter . I tillegg 

er pensjonskostnadene som andel av lønns
kostnader også undersøkt .

Resultatene fra analysene er:

•  Gjennomgående høyere lønn for heltids
ansatte i kommunal sektor enn i privat 
sektor for tjenesteområdene barnehager og 
sykehjem .

• Differansen er ikke veldig stor når 
gjennomsnitt benyttes . Større differanse 
med median . Kan være en indikasjon på et 
skjevt utvalg (noen tjener mye) .

• Mindre differanser mellom yrker som  krever 
høyere utdanning, og større differanser i 
yrker som ikke krever høyere utdanning .

• Det er større grad av lønnssammenpressing 
i kommunal sektor enn i privat sektor .

• Statistiske analyser viser at det er en signi
fikant høyere lønn i kommunal sektor enn 
i privat sektor, når det justeres for alder, 
kjønn, urbanitet/folketall og utdanning .

• Pensjonskostnadene er betydelig høyere  
i kommunal sektor enn i privat sektor .  
Det skyldes at pensjonsordningene er bedre  
i kommunal sektor, sammenlignet med 
privat sektor .

Resultatene fra artikkelen er hovedsakelig i 
tråd med tidligere forskning, som viser at det 
er mer lønnssammenpressing i kommunal  
sektor, og dermed høyere lønnsnivå for  
(relativt sett) lavinntektsyrker . Dette er en 
indikasjon på at det kan eksistere en nega
tiv proveny effekt som følge av konkurranse
utsetting . Samtidig som det er en negativ 

43 Datagrunnlaget er lavere i privat sektor, noe som muligens 
kan ha en vis effekt på spredningsmålene, selv om det er 
relativt stort for alle yrkene og sektorene. Ett mulig unntak 
er sykepleiere i privat sektor. Samtidig ser vi at det er størst 
differanse mellom kommunal og privat sektor blant barne-
hageassistentene – et yrke hvor vi har et stort datagrunnlag i 
begge sektorene.
44 Differansen er statistisk signifikant til under én prosent 
signifikansnivå, men differansene er ikke store. En av årsa-
kene til dette, kan være inkluderingen av arbeidstakere som 
egentlig arbeider i ideell sektor.
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45 Intervallet til datagrunnlaget er 
utvidet, med hensyn til yrke sykepleier. 
Fra 340.000–570.000, og til 340.000–
620.000 i årslønn. Dette kan gi noe større 
usikkerhet med hensyn til feilkilder. Endrer 
uansett ikke konklusjonen om lønnsnivået 
er høyest i kommunal sektor (fortsatt 
høyest gjennomsnitt og median).

Figur 9. Lønnsspredning 
barnehageassistent

Figur 8. Lønnsspredning 
pleiemedhjelper

Figur 6. Lønnsspredning 
sykepleier45 

Figur 7. Lønnsspredning 
barnehagelærer
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 velferdseffekt for arbeidstakere som blir berørt 
av omorganisering fra kommunal til privat 
sektor .

Det vil bli arbeidet videre med tematikken 
ved å utvide analysen til årene 2005–2014, 
samt å benytte andre statistiske analyser46 
som i større grad kan undersøke om det en 
årsakssammenheng mellom konkurranse
utsetting av kommunale tjenester og endrin
ger i lønnsnivået .

Sykepleier

Gjennomsnittlig lønn Median lønn Obs.

Privat 483.799 492.000 229

Kommunal 488.792 495.000 5163

Prosentvis differanse,  
kommunal og privat 1,0 % 0,6 %  

Barnehagelærer

Gjennomsnittlig lønn Median lønn Obs.

Privat 428.502 423.000 4222

Kommunal 443.830 445.000 9363

Prosentvis differanse,  
kommunal og privat 3,6 % 5,2 %  

Pleiemedarbeider

Gjennomsnittlig lønn Median lønn Obs.

Privat 419.107 419.000 522

Kommunal 433.070 438.000 7434

Prosentvis differanse,  
kommunal og privat 3,33 % 4,5 %  

Barnehageassistent

Gjennomsnittlig lønn Median lønn Obs.

Privat 341.165 346.000 6939

Kommunal 356.152 365.000 12312

Prosentvis differanse,  
kommunal og privat 4,4 % 5,5 %  

Tabell 2. Samlet resultat

Figur 10. Lønnssammen
pressing målt gjennom 
 standardavvik
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46 Det er flere utfordringer med å kun benytte mulitivariat 
regresjonsanalyse. Se blant annet Finseraas og Kotsadam 
(2013) for en forklaring av utfordringer med nevnte metode, 
eller Angrist og Pischke (2010) for eksempler på tidligere 
feilslåtte analyser. Derfor er denne artikkelen en start på et 
større arbeid om tematikken, og hvor det vil bli benyttet 
andre metoder som i større grad kan undersøke kausalitet.

Privat           Kommuner       
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Her gis kort en oversikt over datagrunnlag,  metode 
og modell, sammen med resultatet fra selve analysen 
og postestimering av forutsetningene ved analysen .  

Datagrunnlag og metode:
Datagrunnlaget er, som tidligere nevnt, individ
data om arbeidstakere i yrkene sykepleier, barne

Vedlegg . Statistisk analyse av lønnsdifferansen

hagelærer, pleiemedarbeider og barnehageassistent 
for året 2014, men her med arbeidstakere som også 
er ansatt i SA, DA og BA . Det har blitt gjort ut
valgsbegrensninger i analysen for å utelukke feil
kilder, og gjennom dette er det et intervall som blir 
benyttet for de forskjellige yrkene . Intervallet er i 
tabell 3 (s . 21) .



21

Yrke Alder Utdanning Lønn
Ar-

beidstid

Sykepleier 21–64
Minst  

bachelor
340.000–
570.000

32–37,5 
timer

Barne
hagelærer

21–64
Egen dummy

variabel i 
analysen

340.000–
570.000

37–37,5 
timer

Pleiemed
arbeider

18–64
Egen dummy

variabel i 
analysen

280.000–
550.000

32–37,5 
timer

Barnehage
assistent

18–64
Egen dummy

variabel i 
analysen

230.000–
550.000

37–37,5 
timer

1 For mer om metoden, les blant annet Wooldridge (2009). 
Det statistiske analyseverktøyet Stata 14 har blitt  
benyttet til å gjennomføre beregningene.
2 Samt for teoretiske og empiriske årsaker, se blant annet 
Hamlen og Hamlen (2012).
3 For mer informasjon, les Norsk standard for utdanningsgrup-
pering (SSB, 2001). Muligens burde variabelen vært i kontinu-
erlig form, og ikke diskret. Årsaken til at dette ikke er tilfelle, 
er at da var ikke linearitetsforutsetningen til stede. Dette 
gjennom Ramsey RESET-test. Mest sannsynlig er det høye 
antallet observasjoner en av årsakene til at testen avviste 
linearitet når variabelen utdanning var i kontinuerlig form 
og transformert i forskjellige former. Framtidig løsning er å 
benytte statistiske analyser som ikke forutsetter linearitet.

Kommentarer til tabell 3:
Aldersbegrensningene er satt mht . tidligste år for 
ferdig høyere utdannelse, hvor det kreves: sykeplei
ere og barnehagelærere .

I analysen om sykepleiere er det satt krav om at 
de har minst en bachelorutdannelse .

Lønnsbegrensingene er basert på å undersøke 
lønnsnivå i tariffavtaler ift . heltidsansatte, og satt i 
et intervall for å kunne utelukke feilregistreringer .

Arbeidstidene er satt slik at hovedsakelig hel
tidsansatte er benyttet som observasjoner . På 
grunn av usikkerhet om arbeidstakerne har tur
nusarbeid eller ikke, er arbeidstidintervallet større 
for sykepleiere og pleiemedarbeidere .

Metoden som benyttes er multivariat regresjons
analyse gjenn om minstekvadratsmetode1, som gir 
oss mulighet til å undersøke lønnsnivået i kom
munal og privat sektor (organisering av tjenesten), 
når det justeres for andre faktorer som kan påvirke 
lønnsnivået ut over organiseringen . 

Modeller
De estimerte modellene som skal undersøkes er 
følgende:
Sykepleier: Årslønni: 0+1alderi+2alderi

2+
3alderi

3+4kjønni+5folketalli+6organiseringi+i

Barnehagelærer: Årslønni: 0+1alderi+2alderi
2+

3alderi3+4alderi
4+5urbani+6utdanningi+ 

7organiseringi+i

Pleiemedarbeider: Årslønni: 0+1alderi+2alderi
2+

3alderi
3+4kjønni+5urbani+6utdanningi+

7organiseringi+i

Barnehageassistent: Årslønni: 0+1alderi+2alderi
2+

3alderi
3+4kjønni+5folketalli+6utdanningi+

7organiseringi+i

Beskrivelse av variabler og notasjon:
Årslønn: Personinntekt lønn, som omfatter lønn 

for utført arbeid i 2014 . Variabelen er transformert 
til logaritmisk form i tråd med tidligere studier og 
for at forklaringskraften til modellene økte .

Alder: Alder benyttes som approksimert varia
bel for erfaring, og strekker seg her fra 18–64 eller 
21–64 . Alder er opphøyet i andre, tredje og fjerde 
for at variabelen skal være tilstrekkelig lineær2 . 
Det er forventet at variabelen skal ha en positiv 
effekt på lønn, kapittel 2 .

Kjønn: Dummyvariabel . Verdi 1 hvis arbeids
taker er mann og verdi 0 hvis arbeidstaker er kvin
ne . Det er forventet at variabelen skal ha en negativ 
effekt på lønn, kapittel 2 .

Folketall: Folketall i 1000, i den geografiske 
kommunen arbeidstaker arbeider i . Det er forven
tet at variabelen skal ha en positiv effekt på lønn,  
kapittel 2 .

Urban: Dummyvariabel . Verdi 1 hvis arbeids
taker er arbeidstaker i en kommune som er definert 
som de mest sentrale kommunene ifølge SSB, og 
verdi 0 hvis arbeidstaker ikke er det . Det er forven
tet at variabelen skal ha en positiv effekt på lønn,  
kapittel 2 .

Utdanning: Dummyvariabel . Verdi 1 hvis ar
beidstaker har minimum universitets eller høg
skoleutdanning på lavere nivå, og verdi 0 hvis 
arbeidstaker ikke har det . Det er forventet at varia
belen skal ha en positiv effekt på lønn, kapittel 2 .3

Organisering: Dummyvariabel . Verdi 1 hvis 
arbeidstaker er ansatt i kommunal sektor og verdi 
0 hvis arbeidstaker er ansatt i privat sektor .

i: arbeiderstaker nr . i, i : restledd, 0 : konstant
ledd

Årsaken til at det er forskjellige variabler i de 
forskjellige modellene, er linearitetsforutsetnin
gen . Det har vært en utprøving av de forskjellige 
variablene, for å sikre at forutsetningen er til stede . 
Selv om det er ulike variabler, så er de tilnærmet 

Tabell 3. Datagrunnlagsintervall
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Tabell 4. Resultat fra analyse gjennom minstekvadratsmetode (OLS)

Yrke Sykepleier Barnehagelærer Pleiemedarbeider Barnehage-
assistent

Avhengig 
variabel Årslønn (i logaritmisk form)

Uavhengig 
variabler Regresjonskoeffisient

Modell Fullstendig Redusert Fullstendig Redusert Fullstendig Redusert Fullstendig

Alder 0.0347***   0.0370*** 0.1587*** 0.1981***  0.0468***  0.0576*** 0.0400***

 (0.0057) (0.0046) (0.0171) (0.0165) (0.0056) (0.0046) (0.0027)

        

Alder2 0.0006*** 0.0006*** 0.0067*** 0.0081*** 0.0008***  0.0011*** 0.0006***

 (0.0001) (0.0001) (0.0006) (0.0006) (0.0001) (0.0001) (0.0001)

        

Alder3 0.0000*** 0.0000*** 0.0001*** 0.0001***  0.0000***  0.0000*** 0.0000***

 (0.0000) (0.0000) (0.0000) (0.0000) (0.0000) (0.0000) (0.0000)

        

Alder4   0.0000*** 0.0000***    

   (0.0000) (0.0000)    

        

Kjønn 0.0176*** 0.0219***  0.0046* 0.0033 0.0116**   0.0164*** 0.0039

(Mann=1) (0.0045) (0.0031) (0.0024) (0.0023) (0.005) (0.0036) (0.0025)

        

Urban   0.0228*** 0.0253*** 0.0022 0.0007  

(Mest sentral 
kommune=1)   (0.0015) (0.0013) (0.0027) (0.0036)  

        

Folketall 
(1000) 0.0001*** 0.0001***     0.0000***

 (0.0000) (0.0000)     (0.0000)

        

Høyere 
utdanning    0.0640***   0.0646*** 0.0132** 0.0263*** 0.0085***

(Ja=1)    (0.0028)  (0.0030) (0.0059) (0.0041) (0.0024)

        

Organisering 0.0258***  0.0272***  0.0045***  0.0029**   0.0214*** 0.0201*** 0.0165***

(Kommu-
nal=1) (0.0077) (0.0043) (0.0014) (0.0013) (0.0062) (0.0045) (0.0016)

        

Konstantledd 5.4876***  5.4563*** 7.1977***  7.5682*** 5.1833*** 5.0523*** 5.0408***

 (0.0764) (0.0612) (0.1652) (0.1588) (0.0768) (0.0623) (0.0353)

        

Observas
joner 5399 5112 15887 15064 7978 7373 22936

Rkvadrat 0.24 0.3 0.34 0.41 0.14 0.16 0.32

Justert R
kvadrat 0.24 0.3 0.34 0.41 0.14 0.16 0.32

*** p<0 .01, ** p<0 .05, * p<0 .1

Robuste standardfeil i parentesene
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like mht . faktorene de skal justere for . Valget av 
 uavhengig variabler er basert på tidligere  forskning 
og teoretiske argumentasjon (se kapittel 2) . På 
grunn av eksistensen av ekstremverdier, gjen
nomføres to analyser per yrke: En med alle obser
vasjonene, og en uten ekstremverdiene (definert 
gjennom Cooks D) . Unntaket her er barnehage
assistent, hvor linearitetsforutsetningen ikke holdt 
ved uttrekk av ekstremverdiene .4 

Resultat av analysen
I tabell 4 (s . 22) gis resultatet fra analysen . Under 
tabellen vil det være kommentering av resultatet . 
Videre er også postestimeringen av forutsetnin
gene i tabell 5 og 6 (s . 24) .

Kommentering av resultat:
Organisering: Variabelen Organisering som angir 
om arbeidstaker er ansatt i kommunal eller privat 
sektor, er positiv og signifikant til under 5 prosent 
signifikansnivå i alle yrker . Faktisk er den signifi
kant til under 1 prosent signifikansnivå i alle yrker, 
unntatt for barnehagelærer i redusert modell .

Ved at avhengig variabel er transformert til 
logaritmisk form, gir regresjonskoeffisienten pro
sentvis lønnsdifferanse av å være tilsatt i kommu
nal sektor, i forhold til privat sektor . Det viser seg 
at differansen ikke er særlig stor når det justeres 
for forskjellige faktorer . Differansen er mellom 
2,72 og 0,29 prosent, avhengig av yrke .

Alder: Alder har som forventet en positiv sig
nifikant effekt på årslønn, og er den faktoren som 
har størst betydning for årslønnen . Men faktoren 
er ikkelineær, noe som betyr at alder har forskjel
lig effekt på lønn avhengig av forskjellig alders
nivå . For regresjonskoeffisientene som er opphøyd 
i tredje og fjerde grad kan det tilsynelatende se ut 
som at de ikke har en effekt, ved at regresjons
koeffisienten er 0 .0000 . Men det er ikke tilfelle, 
og de har en effekt . Årsaken til at koeffisientene er 
0 .0000, er at det er kun fire desimaltall og varia
blene er veldig høye ved at de er opphøyd i tredje/
fjerde5 . 

Kjønn: Dummyvariabelen kjønn, er signi
fikant og positiv for helse og omsorgsyrkene til 
under 5 prosent signifikansnivå, men ikke signi
fikante i barnehagen . Dette tilsier at hvis alt an
net er likt, har menn en høyere lønn enn kvinner i 
sykehjemmene .

Urbanitet og folketall: Variablene urban og 
folketall er positive og signifikante for yrkene 
syke pleier, barnehagelærer og barnehageassistent . 
Dette tilsier at arbeidstakere som arbeider i mer 
sentrale områder har høyere lønn for de nevnte 
yrkene . 

Høyere utdanning: I yrkene barnehagelærer, 
pleiemedarbeider og barnehageassistent er høyere 
utdanning med som en dummyvariabel, og den er 
positiv og signifikant til under 1 prosent signifi
kansnivå, noe som tilsier at høyere utdanning også 
er korrelert med høyere årslønn . Effekten er størst 
for barnehagelærere som mest sannsynlig er knyt
tet opp til krav om relevant utdannelse i det yrket . 

Generell kommentar: Justert Rkvadrat kan gi 
indikasjoner om forklaringskraften til modellen . 
Den er relativ høy for barnehagelærer og lav for 
pleiemedarbeidere . Noe som kan tilsi at den ene 
modellen forklarer forskjellene bedre enn den an
dre . Muligens kan også andre faktorer inkluderes 
i modellene (som deltid, fagorganisering, stilling 
osv .) . 

Med et høyt antall observasjoner som det er 
i denne analysen, er det flere utfordringer som 
kan oppstå . For det første kan relativt små ef
fekter ved regresjonskoeffisientene i analysene bli 
signifikante, og det er utfordringer med testing av 
regresjonsforutsetningene . En spesiell utfordring 
her var linearitetsforutsetningen, men det ble løst 
gjennom variabel transformering og valg av va
riabelstruktur (dummyvariabler6) . For variabelen 
som var hovedfokuset, er det viktig å ha med at i 
de aller fleste analysene var regresjonskoeffisienten 
signifikant til under 1 prosent signifikansnivå .

Samlet kort konklusjon av analysen: Lønns
nivået i kommunal sektor er høyere enn i privat 
sektor for yrkene sykepleier, barnehagelærer, pleie
medarbeider og barnehageassistent når det justeres 
for andre faktorer utover organisering av tjenesten .

4 Videre har homoskedastisitet i restleddet blitt avvist i alle 
yrkene. Dermed benyttes robuste standardfeil. Gjennom 
testing kunne ikke uavhengighet i restleddet avvises og der-
for var ikke noen utfordringer med den forutsetningen.
5 F.eks. er regresjonskoeffisienten til alder3 i modellen for 
pleiemedarbeider lik 0.00000516. Vi kunne løst problematik-
ken ved å dele alder3 på 1000 eller hatt med flere desimal-
tall. Pga. at det er organisering som er hovedfokuset i denne 
artikkelen, så har ikke det blitt gjort.
6 Valget av flere dummy-variabler kan også ha påvirket stør-
relsen på justert R-kvadrat (forklart varians).
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Yrker= 1. Sykepleier 2. Barnehagelærer 3. Pleiemedarbeider 4. Barnehageassistent

Forutsetning Test Resultat Resultat og løsning

Homoskedastisk 
restledd
 

BreuschPagan/
Cook
Weisbergtest.
 

1 Prob > chi2 = 0.0000
Avviser homoskedastisk restledd. 
Benytter robuste standardfeil.
 

2 Prob > chi2 = 0.0003

3 Prob > chi2 = 0.0572

Uavhengig 
restledd

Estimering av
intraklassekor
relasjon
per fylke.

1 Rho= 0.025
Veldig lav intraklassekorrelasjon. 
Ingen endring. 2 Rho= 0.020

3 Rho= 0.018

Normalt
restledd 

ShapiroWilks
test.

1 Prob>z=0.00

SWtest avviser norm. 2 Prob>z=0.00

3 Prob>z=0.00

Linearitet 
 

RESET test.
 

1 Prob > F = 0.1242
Kan ikke avvise linearitet.
 2 Prob > F = 0.1456

3 Prob > F = 0.2244

Ikke perfekt 
multi
kollinearitet
 

Høyeste variance 
inflation factor.
Uten variabelen 
alder.

1 1.21
Ingen endring.
 

2 1.05

3 1.05

Yrker = 1. Sykepleier 2. Barnehagelærer 3. Pleiemedarbeider 4. Barnehageassistent

Forutsetning Test Resultat Resultat og løsning

Homoskedastisk 
restledd
 

BreuschPagan/
Cook
Weisbergtest.
 

1 Prob > chi2 = 0.0000

Avviser homoskedastisk restledd. 
Benytter robuste standardfeil.
 

2 Prob > chi2 = 0.0001

3 Prob > chi2 = 0.0000

4 Prob > chi2 = 0.0000

Uavhengig 
restledd

Estimering av
intraklassekor
relasjon
per fylke.

1 Rho= 0.014

Veldig lav intraklassekorrelasjon. 
Ingen endring. 

2 Rho= 0.020

3 Rho= 0.011

4 Rho= 0.007

Normalt
restledd 

ShapiroWilks
test.

1 Prob>z=0.00
SWtest avviser norm. Men 
normalfordelt restledd ikke 
absolutt nødvendig ved stort 
datagrunnlag.

2 Prob>z=0.00

3 Prob>z=0.00

4 Prob>z=0.00

Ekstremverdier 

Beregner Cooks 
D.
Antall obs. som 
er ekstremver
dier.

1 287 observasjoner
Flere obs. som ekstremverdier. 
To modeller; med 
og uten ekstremverdier.

2 823 observasjoner

3 605 observasjoner

Linearitet 
 

RESET test.
 

1 Prob > F = 0.3070

Kan ikke avvise linearitet.
 

2 Prob > F = 0.1971

3 Prob > F = 0.2045

4 Prob > F = 0.1132

Ikke perfekt 
multi
kollinearitet
 

Høyeste vif.
Uten variabelen 
alder.
 

1 1.22

Ingen verdi over 7. Ingen 
endringer av variablene.
 

2 1.05

3 1.07

4 1.06

Tabell 5. Alle observasjoner

Postestimering 
Tabell 6. Uten ekstremverdiene
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DET KOSTER  
Å PRIVATISERE  
OFFENTLIGE 
TJENESTER
Stein Guldbrandsen 
leder av Seksjon samferdsel og teknisk i Fagforbundet
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Når tjenester finansiert med skatter og avgif
ter settes ut på anbud, begrunnes dette ofte 
i antagelser eller påstander om at private ak
tører vil levere tjenestene bedre og billigere 
enn hva det offentlige selv vil være i stand til . 
Bedre fordi det private næringsliv i visse po
litiske miljøer regelmessig tilskrives nærmest 
magiske evner til innovasjon og fornyelse, og 
billigere fordi det samme næringslivet hevdes 
å være i stand til å gjennomføre stadige og 
nærmest grenseløse effektiviseringer .

I mange år, og i mange kommuner, har 
dermed privatisering av tjenesteytingen, kan
skje særlig i sektorer som teknikk og infra
struktur, kunnet foregå uten å forårsake stor 
kontrovers . Innenfor helse og omsorg har vi 
sett en mer kritisk debatt, og formuleringer 
som «bestemor ut på anbud» har bidratt til 
å skape et retorisk grunnlag for en allment 
skeptisk holdning . I tjenester som for eksem
pel renhold, renovasjon, infrastrukturvedlike
hold og transport har konkurranseutsettin
gen i mange år blitt gjennomført med bred 
politisk tilslutning og uten at mange kritiske 
spørsmål er stilt .

Men i sakene om de nevnte søppelskanda
lene, og i andre tilfeller der fullstendig svikt i 
kvaliteten, grov utnyttelse av arbeidskraften 
og/eller uanstendig stor profitt har ført til in
tens mediedekning og sterkt kritisk oppmerk
somhet, har vi sett en offentlighet som reage
rer, også når det er tjenester i teknisk sektor 
som rammes . Reaksjonene ser i første rekke 
ut til å ta form av en moralsk indignasjon 
over åpenbart uheldige eller til og med gro
teske konkrete utslag av anbudsregimet, og 

later i mindre grad til å være fundert i politisk 
og prinsipiell systemkritikk mot en nærmest 
institusjonalisert privatisering av offentlig 
 finansierte tjenester .

Konkurranseutsetting som prinsipp
Vi ser altså at det fins en offentlighet i Norge 
som tydelig misliker grådighet, synlig pro
fitthunger og grov utnyttelse av systemet . Det 
er imidlertid sider ved anbudsregimet som 
sjelden pådrar seg skandalepreget oppmerk
somhet, men som allikevel bidrar til en un
dergraving av viktige trekk ved den norske 
arbeidslivsmodellen . I anbudsmodellen ligger 
mindre kjente innebygde mekanismer som 
over lengre tid påfører det offentlige store 
 løpende utgifter . Det er rimelig å anta at dis
se sidene av anbudssystemet – dersom de ble 
større oppmerksomhet til del – ville bidratt til 
å mobilisere ytterligere politisk skepsis mot å 
sette offentlig finansierte tjenester ut til pri
vate aktører .

Lokal kollektivtrafikk – rutebuss – er en 
av velferdsstatens tjenester som er satt ut til 
kommersielle operatører i alle landets fylker . 
Samferdselsloven ble endret i allerede 1991, 
og konkurranseutsetting og anbud ble sam
tidig langt på vei knesatt som prinsipp, med et 
uttrykt politisk mål om at anbud i lokal kol
lektivtrafikk skulle utløse effektivisering og 
kostnadskutt til fordel for fylkeskommunene, 
som har ansvaret for å organisere og finansi
ere kollektivtransporten innenfor sine statlige 
rammebevilgninger .

Den etterfølgende privatiseringen av rute
biltransporten har foregått uten veldig stor 

Søppelskandalene – først med Veireno i Oslo og siden  
med konkursen i RenoNorden som berørte 133 kommuner 
i hele landet – har bidratt til og forsterket en offentlig  
oppmerksomhet rundt de private aktørene innenfor  
offentlige tjenester. De framstår som i økende grad 
som grådige, useriøse og uansvarlige. 
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politisk strid . Noen ganger har det gått galt, 
som da en tredel av sjåførene sa opp sine stil
linger i tilknytning til at en ny operatør over
tok rutene etter anbud i Sunnhordland . Det 
viste seg at det franskeide busselskapet var ute 
av stand til å levere rutene de var betalt for i 
Rogaland . Eller da det ble stilt krav om at det 
i Tromsø – av alle steder – skulle tas i bruk 
en bestemt busstype som ikke var brukbar på 
vinterføre . 

Men skandalene i bussbransjen har allike
vel vært forholdsvis små og forbigående . Få 
stiller spørsmål ved at mellom ti og tjue pro
sent av de midlene som tilsynelatende bevilges 
til kollektivtransport går til transaksjonskost
nader for å opprettholde anbudsmodellen og 
gi aksjeutbytte til eierne av busselskapene .

Bussbransjeavtalen
De som forsvarer anbudssystemet viser gjerne 
til undersøkelser som de mener dokumenterer 
en kostnadsreduksjon . Tallene som da brukes 
stammer fra de tidligste rundene av privati
seringen, da sjåfører og andre ansatte ble tatt 
ut av de offentlige ytelsesbaserte pensjonsord
ningene og fikk innskuddsbaserte ordninger 
av den typen som dominerer i privat sektor . 
Holder vi derimot pensjonen utenfor regne
stykkene, er det ikke mulig å dokumentere 
kostnadskutt . 

De fire forbundene som organiserer ansat
te i rutebilnæringen – de tre LOforbundene 
Norsk Transportarbeiderforbund, Norsk 
Jernbaneforbund og Fagforbundet samt det 
YStilknyttede Yrkestrafikkforbundet – gikk 
etter de første anbudsrundene sammen om å 
etablere to materielt sett identiske tariffavta
ler på henholdsvis Spekterområdet og NHO
området . Avtalene omtales som regel med 
felles betegnelsen Bussbransjeavtalen . 

Godt politisk arbeid resulterte i en hånds
rekning fra daværende samferdselsminister i 
den rødgrønne regjeringen, Senterpartiets Liv 
Signe Navarsete, og det ble innført en for
skrift om at regler tilsvarende Arbeidsmiljø
lovens bestemmelser om virksomhetsover
dragelse skulle gjøres gjeldende ved anbud i 

lokal  kollektivtransport . Med dette ble bus
selskapene pliktig til å overta samtlige ansatte 
på gjeldende avtaler ved overtakelse av anbud . 
De fagorganiserte hadde dermed gjort det 
som var mulig for å sikre at anbudsrundene 
ikke skulle bli en stadig auksjon som presset 
de ansattes lønn og øvrige tarifferte vilkår inn 
i en nedadgående spiral .

Anbud med menneskelig ansikt?
Det paradoksale ved denne strategien – som i 
seg selv kan anses som vellykket i den forstand 
at den dempet de verste konsekvensene for an
satte ved anbud – var at den samtidig skapte 
et inntrykk av fred og relativ fordragelighet 
rundt anbud som modell for organisering av 
den fylkeskommunale rutebiltransporten . 
Kollektivtransporten er, og har tradisjonelt 
vært, en næring med sammenligningsvis høy 
organisasjonsgrad og sterke fagforeninger, i 
både Norge og internasjonalt . Da vi gjennom 
faglig styrke lyktes med å begrense forekom
sten av skandaløse og dumpinglignende an
settelsesvilkår knyttet til anbudsregimet, ble 
vi samtidig vitne til at egen bransje, helt util
siktet, ble oppfattet som et eksempel på «an
bud med et menneskelig ansikt» .

Denne erfaringen illustrerer det utilfreds
stillende ved debatten om anbud i dagens vir
kelighet: Det kan se ut som om det er først når 
de ansatte og/eller publikum lider betydelig 
overlast at anbudssystemet blir gjenstand for 
omfattende kritikk . Dersom fagforeninger, se
riøse bransjeaktører og politiske myndigheter 
– tross anbudsregimets mange svakheter – i 
god norsk samarbeidsånd går sammen om å 
organisere en fungerende tjeneste fra dag til 
dag uten at verken ansatte eller publikum blir 
gjenstand for skandalepregede forhold, mis
ter også kritikken mot anbudssystemet noe 
av sin gjennomslagskraft . Grunnlaget for den 
moralske indignasjonen synes ikke å være til 
stede, og den politisk bevisste, analyse og 
kunnskapsbaserte kritikken av anbudsord
ningen som modell for organisering av offent
lig virksomhet, framstår som noe kun spesielt 
interesserte engasjerer seg i . For oss som er 
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fagforeningsfolk, og som bekjemper anbuds
vesenet i et strategisk perspektiv, blir vår evne 
og vilje til å bidra til relativ ryddighet i våre 
medlemmers lønns og arbeidsforhold til noe 
av et tveegget sverd .

Den norske modellen
Samarbeidet mellom de ansattes organisa
sjoner og arbeidsgiverne om produktivitets
utvikling og innovasjon har dype røtter i den 
norske arbeidslivsmodellen . På 1960tallet ble 
modellen, kjent som de norske samarbeids
forsøkene, etablert i industrien som en metode 
for utvikling av kvalitet og konkurransekraft, 
basert i et institusjonalisert samarbeid mel
lom partene i en klar forståelse av at modellen 
forutsatte at de ansatte skulle kunne ta ut sin 
rimelige andel av produktivitetsveksten gjen
nom lønnsoppgjørene . 

I kjølvannet av samarbeidsforsøkene ble 
frontfagsmodellen lansert som et verktøy 
for å styre prisvekst, sysselsetting og infla
sjon, og grunnlaget for det vi i dag kjenner 
som den norske modellen, var dermed lagt . 
Samarbeidsforsøkene var imidlertid mer enn 
kun et verktøy til å fremme teknologisk inno
vasjon, økt produktivitet og styrket konkur
ranseevne; den hadde ideologiske røtter i 
arbeiderbevegelsens ideer om medvirkning, 
medbestemmelse og demokrati . Tanken var at 
når arbeiderne fikk delta i planleggingen og 
gjennomføringen av produksjonen, ville deres 
samlede kunnskaper og kompetanse kunne 
omsettes ikke bare i økt effektivitet og kvali
tet, men også i en høy standard på de delene 
av arbeidsvilkårene som vi i dag gjerne beteg
ner som helse, miljø og sikkerhet – HMS . 

Til syvende og sist fantes det også en 
overbevisning om at en demokratisering av 

arbeidslivet ville gi seg utslag i en demokra
t isering av samfunnet som helhet . Når folk 
selv erfarte at deres bidrag i form av medvirk
ning og kunnskaper var viktige forutsetninger 
for høy produktivitet, gode lønninger og godt 
arbeidsmiljø, ville de lære at å bidra med del
takelse og kunnskaper til politikken og den 
sosiale utviklingen, ville skape et samfunn 
som var godt for dem selv å leve i .

Retten til medbestemmelse
Utover 60 og 70tallet ble det innført bestem
melser som ga fagforeningene rett til å drøfte 
eller forhandle om planlegging og organi
sering av produksjonen i mange virksomhe
ter . Etter hvert ble bestemmelsene innarbeidet 
i hovedavtalene .

Den samme ideologien nedfelte seg i lov
arbeidet da arbeidervernlovgivningen ble 
gjenstand for en omfattende revisjon, og ble 
avløst av arbeidsmiljøloven i 1977 . I 1980 ble 
prinsippet om medvirkning grunnlovfestet, 
idet Grunnlovens § 110 fikk et nytt 2 . ledd: 
«Nærmere Bestemmelser om Ansattes Med
bestemmelsesret paa sin Arbeidsplads, fast
sættes ved Lov» . Slike bestemmelser er også 
tatt inn i aksjeloven, allmennaksjeloven, stats
foretaksloven etc .

At ansatte i norske virksomheter har rett 
til å medvirke ved planlegging og organise
ring av arbeidet, er altså dypt rotfestet i norsk 
arbeidsliv . I rutebil og busstransporten var 
det lenge en selvfølge at sjåførene var sterkt 
involvert når ruteplanen ble utarbeidet . Deres 
kunnskaper om lokale forhold og trafikante
nes vaner og behov ble tillagt stor vekt når 
man avgjorde hvilke ruter som skulle ha hyp
pige avganger eller hvilke ruter som måtte 
korrespondere ved knutepunktene .

Tilbakemeldingene fra sjåførene i rute
trafikk ga informasjon om hvilke tilbud som 
var velfungerende og hvilke som måtte etter
justeres . Deres erfaringer var avgjørende for 
hvordan bussene ble vedlikeholdt og hvilke 
krav som skulle stilles til bussene som ble an
skaffet . En løpende og lærende dialog mellom 
sjåførene og dem som vedlikeholdt bussene, la 

{Tilbakemeldingene fra sjåførene i 

rutetrafikk ga informasjon om hvilke 

tilbud som var velfungerende og 

hvilke som måtte etterjusteres.
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grunnlaget for å avpasse kjørestilen til kjøre
tøyets tekniske egenskaper .

Ikke hugget i stein
Sjåførenes medvirkning til planleggingen og 
organiseringen av ruteproduksjonen var altså 
på mange måter en selvfølge, på samme måte 
som de ansattes medvirkning i planlegging og 
organisering av produksjonen i industrien var 
en lov og avtalefestet institusjon i det moder
ne norske arbeidslivet .

For de ansatte i bussbransjen ble det tyde
lig gjennom innføringen av anbud at deres rett 
til å medvirke allikevel ikke var hugget i stein . 
Anbudsregimet hadde som forutsetning at det 
integrerte busselskapet ble delt opp i en bestil
ler og leverandørordning . Virksomheten som 
utformet og organiserte ruteplanen ble skilt 
ut fra selskapet der sjåførene var ansatt . Buss
sjåførene var nå ansatt i et selskap som leverte 
bemanning og busser til en ruteplan utarbei
det av bestillerselskapet . Sjåførene hadde in
gen tariffavtale med bestillerselskapet, etter
som de ikke var ansatt der . Kravene de kunne 
stille om rett til medvirkning, viste seg å bare 
kunne rettes til arbeidsgiver, ikke til arbeids
giverens oppdragsgiver . Partsforholdet var en
dret, og den lov og avtalefestede retten til å 
medvirke var i realiteten avskaffet .

Erkjennelsen av denne grunnleggende end
ringen kom stykkevis og delt, etter at den nye 
virkeligheten allerede var et faktum . Bestiller
selskapet hadde ikke bare fått ansvaret for rute
planen, men også for en rekke andre forhold av 
stor betydning for sjåførenes arbeidsdag . Be
stillerselskapet utarbeidet nå spesifikasjonene 
til kjøretøyene, og dermed utformingen av sjå
førenes arbeidsplass . Billetteringsteknologien 
– inkludert spørsmålet om hvorvidt alenearbei
dende sjåfører skulle være nødt til å ha med seg 
kontantbeholdning ut i trafikken – var nå også 
bestillerselskapets domene . 

Manglende lokal kompetanse
At systemet med anbud baserer seg på å dele 
integrerte virksomheter i bestiller og utfører
selskaper er godt kjent . At dette medfører 

 store tilbakeskritt for de ansattes mulighet til 
å utøve sin rett til medvirkning, er i mindre 
grad belyst og problematisert . Økonomien i 
dette er også lite utredet . Hva koster det virk
somhetene at de ansattes kompetanse ikke 
lenger brukes når tjenestene planlegges og 
organiseres?

Som tidligere nevnt, har vi sett eksempler 
på at mange av sjåførene slutter i yrket når en 
ny operatør overtar rutene etter anbud . Det 
er naturlig å tenke seg at dette har sammen
heng med at den nye operatøren mangler  lokal 
kompetanse . Lokale bussoperatører med 
 lokal kunnskap og lokal forankring skyves ut 
til fordel for internasjonale konserner . Det tar 
tid å bygge opp lokalkunnskap om et område, 
om dem som bor i området og hvilket behov 
disse menneskene har for transport .

Den lokale bussjåføren, som alle kjen
ner, og som selv kjenner alle, er i ferd med å 
forsvinne . Anbudssystemet har fratatt ham 
ansettelsestryggheten og følelsen av en for
utsigbar framtid . Han reduseres til et tannhjul 
i maskineriet, og hans kunnskap om de lokale 
forholdene som han har bygd opp gjennom år 
bak rattet, settes ikke pris på . Busselskapet 
som han tilbys jobb i, starter på bar bakke i 
lokalmiljøet . Oppdraget er som oftest å kjøre 
en definert rutetabell for en avtalt pengesum . 
Jo billigere trafikken kan avvikles, desto mer 
er det å tjene for anbudsvinneren . Ironisk nok 
er det i bunn og grunn best for operatøren at 
det er så få passasjerer som mulig . Da blir det 
mindre slitasje på bussene, og rutetabellen vil 
kunne kjøres med færre vogner . Etter noen 
år, kanskje fem, kanskje sju, skal trafikken ut 
på anbud igjen . Ingen vet hvilket selskap som 
da skal kjøre de lokale bussrutene og bli de 
 lokale sjåførenes nye arbeidsgiver . 

{Sjåførene hadde ingen  
tariffavtale med bestiller
selskapet, ettersom de ikke 
var ansatt der. 
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Hindrer endringer og fornyelse
Vi har sett tendensen ved stadig nye anbud 
over en etter hvert lang årrekke: Kompetente 
sjåfører med god lokal kunnskap fortsetter sin 
flukt fra en sektor der ingen bryr seg om hva 
de kan, bare hva de koster .

At bestillerselskapet gjennom kontrakten 
bestemmer både hva som skal gjøres og hvor
dan det skal gjøres, setter i virkeligheten en 
temmelig effektiv stopper for innovasjon, end
ringer og fornyelse i anbudsperioden . Syste
met påfører operatørene en forretningsmodell 
som går ut på å levere et absolutt minimum av 
det kontrakten forplikter dem til, og å gjøre 
det så billig som mulig . Å gjøre noe mer eller 
noe annet enn det kontrakten forutsetter, er 
et tapsprosjekt . Enhver ekstraordinær buss
avgang, enhver fleksibel tilpasning til publi
kums skiftende behov og enhver justering av 
tilbudet må forhandles om og betales for gjen
nom et veritabelt apparat av kontraktsjurister 
og økonomer .

Bestillerselskapet spesifiserer hva slags 
krav som skal stilles til bussene, og fullfinan
sierer disse bussinnkjøpene i løpet av kon
traktsperioden . Ved anbud kjøpes det nye 
busser ved oppstart, og de går hele anbuds
perioden med stadig mindre vedlikehold mot 
slutten av perioden . Når kontraktsperioden 
utløper, har bussene grovt regnet kjørt bare 
2/3 av sin levetid, men er ikke omsettelige . 
En mer langsiktig bærekraftig forvaltning av 
bussparken kunne baseres på for eksempel ti 
prosent årlig fornyelse . En slik langsiktighet 
forutsetter imidlertid en drift i fylkeskom
munal egenregi, ettersom den ikke er forenlig 
med anbudsordningens tidsavgrensede kon
traktsperioder, der bussoperatørens investe
ringer skal gi full avkastning i løpet av fem 
til sju år .

Store kontraktsavdelinger
Det er nå om lag fem busselskap som leverer 
inn tilbud til hver eneste anbudsrunde som 
utlyses i landet . Disse busselskapenes eneste 
inntektskilde er fylkeskommunene, som der
med i realiteten finansierer ikke bare sitt eget 

kontrakts og anskaffelsesapparat, men også 
kontraktsavdelingene i tilbyderselskapene . 

Anbudsregimet har på den ene siden gjort 
sjåførene til utskiftbare arbeidstakere med 
ustabile ansettelsesforhold, der enhver kom
petanseheving utover lovens minstekrav er et 
tap for arbeidsgiver . På den andre siden har 
det ført til en voldsom oppblåsing av kon
traktsavdelingene på begge sider av bordet, 
fylt opp av godt utdannede jurister, økonomer 
og ingeniører med høy lønn, generøse pen
sjonsordninger og et behov for stadig kom
petansepåfyll som kan sette dem i stand til å 
holde tritt med et aldri hvilende EUregelverk 
av stadig økende kompleksitet .

Busselskapene har i lengre tid beklaget 
seg høylytt over lave fortjenestemarginer i 
bransjen . Ikke desto mindre tas det ut pro
fitt . Samtidig varsles det at tilbyderne vil øke 
prisene når framtidige anbud legges ut, for å 
kompensere for hva som betraktes som util
fredsstillende inntjening på kontraktene som 
utløper .

Samfunnsøkonomiske konsekvenser
EUs kollektivtransportforordning er innarbei
det i norsk lov, og styrer kravene til konkur
ranse i bransjen . Forordningen gir den enkelte 
myndigheten som har ansvaret for kollektiv
transporten i et område mulighet til å drive 
tjenesten i egenregi . Det er altså de folkevalgte 
i hvert enkelt fylke som avgjør om anbud skal 
benyttes i eget myndighetsområde eller om 
tjenesten skal organiseres i fylkeskommunal 
egenregi . 

Arbeidet for egenregi kan i lengden ikke 
vinne fram alene på bakgrunn av indigna
sjonsbølgene som skyller over offentligheten 
hver gang skandalepregede forhold avdekkes 
hos private leverandører i offentlige tjenester . 

Mer inngående kunnskap og analyse som 
går i bredden og dybden av anbudsvesenets 
mindre kjente sider er nødvendig, og må føl
ges av et politisk påvirkningsarbeid som på 
en grundig måte belyser de reelle samfunns
økonomiske kostnadene ved å fragmentere og 
privatisere offentlige tjenester .
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I Norge har vi i dag tre hoved
grupper barnehager etter eier
form:

1. Kommunale barnehager
2. Private ideelle barnehager 
(eid av foreldre, frivillige og 
andre ideelle organisasjoner)
3. Private kommersielle barne
hager

Det største skillet går mel
lom de kommunale og private 
ideelle på den ene siden og de 
private kommersielle på den 
andre . Sistnevnte gruppe dri
ver barnehagene som nærings
virksomhet hvor målet er størst 
mulig overskudd eller profitt . 
De to andre formene har som 
mål å dekke behovet for barne
hager på en best mulig måte 
med de bevilgninger/inntekter 
som disponeres . De drives ikke 
for å gi økonomisk overskudd 
til eierne . 

Før barnehageforliket i 2003 var det lite innslag av kommersielle barnehager1  

i Norge. Etter barnehageforliket har det vært nærmest en eksplosjonsartet 
vekst i de private kommersielle. De har utviklet barnehagekonsern og forsøker 
å kjøpe opp private ideelle og kommunale barnehager.

Kommersielle barnehager får 
mange millioner i tilskudd til 
utgifter de ikke har

1  Barnehager organisert som  
private aksjeselskap er regnet som  
kommersielle barnehager.

Årsaken til at barne hagene 
er blitt så interessante for 
 private investorer er at staten 
(Kunnskapsdepartementet/Ut
danningsdirektoratet) har laget 
en finansieringsordning som 
gjør kommersielle barnehager 
svært lønnsomme . Ordningen 
er til og med utformet slik at de 
får store tilskudd til utgifter de 
ikke har .

Bedre lønn i de  
kommunale
Det viktigste prinsippet for til
skuddet fra kommunene er at 
de private kommersielle skal 
få samme tilskudd som gjen
nomsnittet av utgiftene kom
munale barnehager har i den 
kommunen de tilhører . Noen 
utgiftsposter behandles sær
skilt . De private får et auto
matisk påslag til pensjon til
svarende 13 prosent av brutto 
kommunale lønnsutgifter, 4,3 
prosent i administrasjon, og 
det er en særskilt ordning for 
kapitaltilskudd . Hvorvidt de to 
sistnevnte er fornuftige, skal vi 

ikke drøfte her . Vi skal vise at 
ordningen med tilskudd til pen
sjon og det generelle prinsippet 
for ordningen fører til at deler 
av skattebetalernes penger går 
i lomma til eierne av de private 
kommersielle barnehagene .

Lønnsnivået i private kom
mersielle barnehager er lavere 
enn i de kommunale barnehage
ne . Sammenligningen av lønns
nivået i kommunale barne
hager og barnehager organisert 
som aksjeselskaper viser for 
2014 at lønnsnivået for barne
hagelærere i de kommersielle 
gjennomsnittlig er 3,6 prosent 
lavere enn i de kommunale . For 
barnehageassistentene er det 
4,4 prosent lavere . Forskjellen 
mellom de kommunale og pri
vate ideelle er ubetydelig . Det 
er ca . 20 .000 årsverk i barne
hager organisert som aksjesel
skaper (19 .438 årsverk i 2014 i 
henhold til statistikk fra SSB) . 
Med fire prosent lavere lønns
nivå enn de kommunale, utgjør 
dette på årsbasis 320 millioner 
kroner .

Bjarne Jensen, professor emeritus



År  Aksjeselskaper Kommunale

2009 3,3 14,7

2010 3,7 17,2

2011 3,4 18,3

2012 3,9 18.7

2013 4,1 17,6

SUM 2009–2013 3,6 17,4

Pensjonskostnader som prosentandel av  
lønnsutgifter i barnehager2  

Pensjonsforskjeller
Det er imidlertid pensjonskost
nadene som utgjør den største 
forskjellen . Pensjonskostnade
ne som prosentandel av brutto 
lønnsutgifter for private kom
mersielle og kommunale barne
hager for årene 2009–2013 er 
gjengitt i tabellen under .

Tallen for aksjeselskapene 
er hentet fra næringsoppgaven 
de sender til skattemyndig
hetene (Næringsoppgave 2   –
RF1167) . Gjennomsnittlig for 
perioden 2009–2013 var pen
sjonskostnaden som andel av 
rapportert lønn, feriepenger 
etc . over 13 prosentpoeng la
vere i de private kommersielle 
enn i de kommunale . De kom
munale andelene er beregnet 
fra Kostratall . Det betyr at det 
såkalte likhetsprinsippet har 
ført til at beregningsgrunn laget 
for tilskudd til private kom
mersielle barnehager kan ha 
vært 3000 millioner for høyt 
i forhold til hva de har hatt av 
pensjonskostnader i perioden 
2009–2013 .

Det hevdes at pensjonsord
ningene i de private kommersi
elle er bedret de siste årene . La 
oss anta at pensjonsutgiftene 
er økt til fem prosent som et 
gjennomsnitt . Ordningen med 
tilskudd til pensjonsutgifter 
er også endret slik at de pri
vate kommersielle bare får 13 

2  Tallene for private barnehager er hentet fra selvangivelsene  
til private barnehager organisert som aksjeselskaper. Tallene for 
kommunale barnehager er KOSTRA-tall fra SSB. 

prosent av de kommunale ut
giftene i tilskudd til pensjon . 
Da vil de private kommersielle 
med 20 .000 årsverk og lønns
nivå på 400 .000 kroner få ca . 
640 milli oner kroner i tilskudd 
hvert år til pensjonsutgifter de 
ikke har . Tar vi også med at 
lønnsnivået er fire prosent lav
ere, mottar eierne av de private 
kommersielle barnehagene ut 
fra dette regnestykket 960 mil
lioner kroner i tilskudd til ut
gifter de ikke har . De som beta
ler dette er skatteyterne .

Forskjellsbehandling
Prinsippet for tilskuddsordnin
gen sies å være likebehandling . 
Fordi det er store forskjeller 
mellom private kommersielle 
barnehager på den ene siden 
og kommunale og private ide
elle på den andre, gir dette ikke 
likebehandling, men forskjells
behandling . Forskjellsbehand
lingen går i hovedsak ut på at 
eierne i de private kommersielle 
barnehagene kan ta ut beløp 
opp mot 1000 millioner kroner 
til eierne . Det finansieres ved at 
de ansatte har lavere lønn og 
dårligere pensjonsvilkår enn i 
de kommunale barnehagene . 
Det ville ikke være vanske
lig å etablere likebehandling . 
Det ville oppnås om de priva
te barnehagene – slik som de 
kommunale – måtte lage bud

sjettforslag som kommunen 
godkjenner og som i etterhånd 
ble kontrollert gjennom regn
skap . 

Begrunnelsen for tilskudds
ordningen har vært at uten inn
satsen fra de private kommersi
elle barnehagene ville det ikke 
være mulig å oppnå full barne
hagedekning så raskt . Det er 
ingen tvil om at de private 
kommersielle har gjort en god 
jobb i utbyggingen av barne
hager, og det er heller ingen tvil 
om at de mange tusen ansatte 
i private kommersielle barne
hager gjør en god jobb helt på 
linje med det ansatte i kommu
nale og ideelle barne hager gjør . 
Det er imidlertid ikke troverdig 
at jobben ikke kunne vært gjort 
av kommunene . De kommersi
elle barnehagene er i stor grad 
finansiert med lån i den statlige 
Husbanken . Kommunene har 
den beste tilgangen på tomter, 
og det ville selvsagt ikke være 
noe problem for kommunene 
å leie inn private aktører til å 
prosjektere og gjennomføre ut
byggingen slik de gjør når kom
munale barnehager bygges . 
Utbyggingen er i all hovedsak 
finansiert av statlige tilskudd, 
kommunale tilskudd, og lån 
fra Husbanken . Den største ut
fordringen er å skaffe tilstrek
kelig kvalifisert personale, og 
da særlig barnehagelærere . Det 
er hittil løst med midlertidige 
dispensasjoner som kan gis til 
både private og kommunale 
barnehager .
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HANDLINGS
ROMMET FOR 
 KOMMUNAL 
 EGENREGI
Fanny Voldnes registrert revisor, cand.philol og 

leder av Samfunnsøkonomisk enhet i Fagforbundet

Geir Høin advokat (H)

Tradisjonelt er offentlige oppgaver i hovedsak blitt utført 
av det offentlige selv, såkalt egenregi. De senere årene har 
dette endret seg, og flere tjenester utføres nå av kommer
sielle aktører. Dette har foregått over lengre tid, men det 
har skjedd noe spesielt fra og med Solbergregjeringen. 

Regjeringen Solberg fører en politikk ut fra 
 tesen om at det ikke er forskjell på offentlige 
og private tjenester, og mantraet er konkur
ranse . Som ledd i dette stilles det ofte spørs
mål ved om kommunene har rett til å beholde 
driften av tjenestene og utelukke kommersielle 
konkurrenter når de skal ivareta innbyggernes 
tjenestebehov . Når kompliserte regelverk 
kommer på toppen, skaper det unødvendig 
usikkerhet rundt handlingsrommet for egen
regi i kommunene . 

I realiteten dreier spørsmålet om egenregi 
seg om demokratisk styring av tjenester, for

deling av verdiskapning, og forskjeller i sam
funnet .1   Derfor er spørsmålet om egenregi 
først og fremst et politisk spørsmål, selv om 
det har flere sider, blant andre økonomiske 
og juridiske . Temaet i denne artikkelen er 
hva som er det juridiske mulighetsrommet for 
kommuner som ønsker å drive kommunale 
tjenester i egenregi . 

1  Fanny Voldnes: Solbergregjeringens velferdskommuner  
i Samfunn og Økonomi 1/2017, s. 10–21:  
www.fagbladet2.com/fagbladet/PDF/samfunnog okonomi/
Samfunn_og_okonomi-10.pdf.
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Hvem bestemmer?
Overordnet er det myndighetene i en stat 
som bestemmer hvordan offentlige sektor og 
 offentlig forvaltning skal innrettes gjennom 
nasjonale lover . Bindende avtaler som myn
dighetene inngår med andre stater har også 
betydning . For Norges del vedtar Stortinget 
lover som blir bestemmende, sammen med 
bindende avtaler som myndighetene inngår 
med andre lands myndigheter . Eksempler på 
dette er skatteavtaler med andre land og EØS
avtalen . 

EØSavtalen har en viss påvirkning på 
hvordan offentlig sektor må organiseres rent 
juridisk for å kunne defineres som egenregi . 
Spørsmålet er hvor langt EUretten og EØS
avtalen går når det gjelder kommuner . Regel
verket er komplisert, og mange lokalpolitikere 
blir naturlig nok rådville . I flere konkrete 
saker, underbygd av juridiske betenkninger, 
viser det seg imidlertid at det er et stort hand
lingsrom for norske kommuner til å ivareta 
oppgavene sine på egenhånd innenfor EU
retten og EØSavtalen .

I stedet for å vurdere hvordan EUretten og 
EØSavtalen påvirker kommunene og  deres 
muligheter til å ivareta sine oppgaver, ønsket 
Fagforbundet å se det fra motsatt ståsted: 
Hvilke muligheter har kommunene til å iva
reta oppgavene i egen regi? Viktige lover her 
er kommuneloven, lov om offentlige anskaf
felser, EØSavtalen og EUretten . Professor 
Christoffer C . Eriksen ved Juridisk fakultet 
ved Universitetet i Oslo har laget en utredning 
for Fagforbundet om dette . Hans konklusjon 
er at sektorer som helse og sosial, utdanning, 

2  Christoffer C. Eriksen: Kommuner og egenregi,  
Fagforbundet 2015.

barnehager og de fleste kulturaktiviteter faller 
innenfor områder for egenregi, i tillegg til at 
ideelle som utfører velferdstjenester kan om
fattes av utvidet egenregi eller falle utenfor 
statsstøtteregelverket . Det samme gjelder ak
tiviteter som anses som utøvelse av offentlig 
myndighetsutøvelse, som barnevern .2  Denne 
rapporten tar også hensyn til endringene i an
skaffelsesregelverket som ble innført i 2016 . 
Flere senere utredninger bekrefter også Erik
sens rapport . Noen av dem er det referert til 
senere . 

Egenregi 
Oppsummert kan vi si at kommunene står 
helt fritt til å benytte egne ressurser til å dekke 
egen etterspørsel . Det betyr at de kan drive 
alle sine tjenester overfor innbyggerne i kom
munens egne enheter innenfor kommunen 
som rettssubjekt . Det innebærer alle tjenester 
som utføres i etatene og i kommunale foretak 
(KF)  – og også i interkommunalt samarbeid – 
i henhold til kommunelovens §§ 27 og 28 . Alt 
dette defineres som egenregi . 

På denne måten har noen kommuner valgt 
å ha for eksempel hele renovasjonstjenesten i 
egenregi . Dette er mulig ved å skille regnskaps
messig mellom næringsavfall og hushold
ningsavfall, for å hindre såkalt krysssubsidi
ering . Næringsavfall er underlagt EØSreglene 
om konkurranse, mens husholdningsavfall er 
underlagt et avgiftsregime hvor innbyggerne 
skal betale det det koster kommunen å drive 
tjenesten, såkalt selvkost .

Utvidet egenregi
Hvis kommunen velger å drive en tjeneste 
gjennom et Interkommunalt selskap (IKS) el
ler et kommunalt aksjeselskap (AS), kan dette 
defineres som utvidet egenregi på bestemte 
betingelser, eller vilkår . Årsaken til at IKS eller 
AS ikke kan defineres som egenregi, er at IKS 
og AS ikke er del av kommunen, men er egne 
rettssubjekter . 

Fordi de er selvstendige rettssubjekter må 

{Regelverket er komplisert,  

og mange lokalpolitikere blir

naturlig nok rådville.



35

{I utgangspunktet er alt som 
ikke kan defineres som egenregi 
eller utvidet egenregi underlagt
anskaffelsesregelverket.

to krav være innfridd for kommunalt AS og 
IKS ut fra EUretten og EØSavtalen;  det så
kalte kontrollvilkåret og aktivitetsvilkåret .

Kontrollvilkåret  
Her stopper imidlertid likheten mellom 
kommunalt AS og IKS . AS driver vanligvis 
 næringsvirksomhet, mens et IKS er etablert 
for å drive kommunal virksomhet . Kommu
nene som deltar i et IKS er fullt ut ansvarlig 
for selskapet, og garanterer for selskapets 
lån . Fordi kommunene ikke har adgang til å 
garantere for kommersiell virksomhet, kan 
derfor IKS ikke drive næringsvirksomhet .3  
Det er 250 IKSer totalt i dag .4 Disse IKSene 
utfører kommunale og fylkeskommunale opp
gaver som kontrollutvalg, regionråd, legevakt, 
kommunerevisjon, renovasjon, brann og red
ningstjeneste, krisesentre og arkiv .

I utgangspunktet er alt som ikke kan defi
neres som egenregi eller utvidet egenregi un
derlagt anskaffelsesregelverket . Sakene som 
har vært brakt inn for ESAdomstolen viser 
at det er  relativt strenge krav knyttet til ut
videt egen regi . Det som viser seg å være vik
tig i slike saker, er at sentrale temaer knyttet 
til kontroll og aktivitetsvilkåret er tatt med 
i virksomhetens vedtekter og stiftelsesdoku
menter . I tillegg til eierskap og omfanget av 
virksomheten, kan dette gjelde forhold som 
virksomhetens oppgave, virksomhetsområde 
og rent geografisk hvor virksomheten drives .

Særregler for ideelle aktører
I noen tilfeller kan også ideelle aktører kom
me inn under definisjonen av utvidet egenre
gi . I så fall må kontroll og aktivitetsvilkåret 
være oppfylt . Det betyr at kommunen må ha 
bestemmende innflytelse over den som utfører 
oppgaven, i betydningen bestemmende inn
flytelse på strategiske beslutninger i virksom
heten . I hvilken grad disse bestemmelsene skal 
praktiseres er noe uklart, men det er liten tvil 
om at handlingsrommet er til stede . I tillegg 
gjelder noen særregler innenfor velferdsopp

gaver som gjør at ideelle aktører kan utføre 
velferdsoppgaver sammen med kommuner i 
en form for utvidet egenregi . Dette er knyt
tet til tjenester av allmenn økonomisk betyd
ning  eller der hvor ideelle aktører i hovedsak 
får dekket sine egne kostnader for å drive 
 tjenesten .5 Pleie og omsorgstjenesten er en slik 
tjeneste hvor dette handlingsrommet nylig er 
påvist .6 Arbeids giverorganisasjonen Virke er 
blant dem som er aktive i å påpeke de ideelle 
aktørenes plass ved siden av de offentlige, og 
som et alternativ til de kommersielle aktø
rene .7  Kontrollvilkåret innebærer at private 
ikke kan være del av virksomheten . Som ho
vedregel må et  AS være heleid kommunalt, av 
én eller flere kommuner sammen . Et IKS kan 
bare ha kommunale deltakere . Aktivitetsvil
kåret innebærer at aktiviteten som selskapet 
utfører for kommunene må utgjøre mer enn 
80 prosent av virksomhetens totale aktivitet . 
Hvis vilkårene ikke er oppfylt, er det anskaf
felsesregelverket8 som gjelder .

I tillegg gjelder det noen særregler der 
kommune eller stat samarbeider med ideelle 
aktører som utfører velferdstjenester . Dette 
gjelder oppgaver som kan knyttes til offent
lig myndighetsutøvelse som barnevern, og 

3  Fagforbundet høringssvar til høring om endring i Lov om 
Interkommunale selskap: www.regjeringen.no/contentassets/
6a7d4b77f4a742e28d9a2f00e20034af/fagforbundet.pdf
4  NOU 2016:4 Ny kommunelov, s. 193.
5  Christoffer Eriksen: Kommuner og egenregi, ss. 49 og 56.
6  Karin Fløistad, advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS: 
Utredning av handlingsrommet for bruk av ideelle leverandører 
av helse og sosialtjenester, 8. mars, 2017.
7   www.virke.no/bransjer/bransjeartikler/politisk-styring-ma-
til-for-a-sikre-andel-ideelle/ 
8  Lov og forskrift om offentlige anskaffelser.
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som dermed ikke omfattes av EØSavtalen .9 
Det pågår i disse dager en politisk dragkamp 
om barnevern ut fra disse reglene om hvorvidt 
ideelle aktører kan prioriteres framfor kom
mersielle .10 

Handlingsrommet for  
nonprofit
Når kommunale tjenester drives innenfor 
rammene av egenregi, utvidet egenregi  eller 
på annen måte holdes utenom markedets 
 regelverk, er tjenestene underlagt sterkere 
lokalpolitisk styring og bedre kontroll med 
hvordan bevilgningene brukes enn om det er 
kommersielle aktører som utfører tjenesten . 
Det har vært mange skandaler der kommer
sielle har tilegnet seg penger som var ment 
brukt til tjenester, og uten at kommunen var 
klar over dette .11 

Derfor er det viktig å kjenne grensene for 

egenregi, utvidet egenregi og ideelle aktører . 
EØSbegrepet økonomisk aktivitet er et viktig 
stikkord her, og den svarte pila (se illustrasjon) 
er uttrykk for presset som skjer for å begrense 
handlingsrommet for egenregitenkningen . Det 
egentlige innholdet i presset kan bare forstås 
som et ønske om å kunne tjene penger på nye 
tjenester som tidligere har vært holdt utenfor 
det ordinære markedet, fordi samfunnet har 
ment at det er mest hensiktsmessig .12

Praksis viser imidlertid at det et stort 
 juridisk handlingsrom for å drive kommunale 
tjenester utenfor et marked og avgrenset av 
økonomisk aktivitet som for eksempel kon
troll og aktivitetskravet er et uttrykk for . 
Men det er viktig at hver enkelt tjeneste og sak 
må vurderes separat, og at mange av tjenes
tene er underlagt særlovgivning, for eksempel 
renovasjon, barnevern og barnehager .

Illustrasjonen viser handlingsrommet for egenregi, utvidet egenregi og presset 
for å «krympe» handlingsrommet.

9  Oslo Byfogdembete 22.9.2017: Midlertidig forføyning i 
saken mellom flere Aleris-selskaper som barnevern – mot Oslo 
 kommune som vil forbeholde ideelle i konkurransen.
10  Oppslag: Skjermer barnevern, Klassekampen 3.11.2017. 
11  F.eks. Linn Herning: Velferdsprofittørene, Manifest Forlag 
2015.
12 Fanny Voldnes: Markedsretting av offentlig sektor. Virkemid-
ler og alternativer, Fagforbundet 2012. 

EGENREGI           UTVIDET EGENREGI
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utenfor et marked.
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Vi ser dette klart når det gjelder barne
hager . Flere kommuner – Oslo, Tromsø, 
Trondheim og Bodø – har gjort politiske 
vedtak om at kommunen skal drive alle nye 
barnehager selv, eller sammen med ideelle . De 
kommersielle skal holdes borte . Bakgrunnen 
var en egen juridisk betenkning om at dette 
er innenfor regelverket .13 Dette ble påanket 
av organisasjonen Private barnehagers lands
forbund (PBL), men Fylkesmannen i Oslo og 
Akershus ga Oslo kommune medhold i beslut
ningen i juni 2016 .14

Da kommunestyret i Bodø nylig gjorde 
et lignende vedtak som Oslo, Trondheim og 
Tromsø, ble det avvist av Fylkesmannen i 
Nordland som kom til motsatt konklusjon .15 
Her står saken nå, og er et klart uttrykk for 
presset som nå er til stede for å begrense 
handlingsrommet for å kunne drive kommu
nale tjenester i egenregi . 

 

Utvalg for «like betingelser» 
Presset mot kommunenes handlingsrom for 
egenregi kan øke som følge av det såkalte 
statsstøtteutvalgets arbeid . Næringsdeparte
mentet nedsatte en arbeidsgruppe som skal 
komme med en utredning 1 .1 .2018 .16 Utvalget 
er nedsatt som følge av at EFTA på eget ini
tiativ har åpnet en generell sak overfor Norge . 

Formålet med arbeidet er likebehandling 
av offentlige og private tilbydere av tjenes
ter, og er helt i tråd med Solbergregjeringens 
politiske mål . Begrunnelsen fra EFTA gjør at 
det er grunn til å reagere . ESA og EFTA rei
ser spørsmål om skattelovens generelle skatte
fritak for stat, fylke og kommune, regionale 
helseforetak og kommuner, og stiller også 
spørsmål ved om konkursgarantien de har er 
innenfor EØSavtalen . I den sammen hengen 
er det viktig å minne om at skattefritak og 
konkursgaranti for forvaltningsorgan som 
kommuner og helseforetak er politiske avgjø
relser tatt av norske myndigheter – ikke først 
og fremst juss . 

Om denne problemstillingen uttalte ut
valget bak NOU 2016:4 Ny kommunelov: 

13  Tarjei Bekkedal: Juridisk vurdering av det rettslige hand-
lingsrommet for ny barnehagepolitikk i Oslo, UiO 2016, hvor 
det henvises til bestemmelser i forvaltningsloven, det 
kommu nale selvstyret og det politiske handlingsrommet til 
kommuner.
14  Veiledning Oslo kommune: Tolking av barnehageloven §§ 14 
og 14a, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, 23.9.2016.
15  kommunal-rapport.no/sites/default/files/attachments/
lovlighetskontroll_av_vedtak_i_bodo_bystyre_-_tilskudd_
til_private_barnehager_bystyrets_vedtak_oppheves_pa_
grunn_av_ugyldighet.pdf
16  www.regjeringen.no/contentassets/951cf2eca98f4fe594f6
713641ee38b0/like-konkurransevilkar--mandat.pdf
16  NOU 2016:4 Ny kommunelov, s. 289.

«Utvalget er svært opptatt av at kommune
ne i så stor grad som mulig får beholde sin 
handlefrihet på dette området . Det er derfor 
viktig ikke å legge frem et lovforslag (ny kom
munelov) som overoppfyller kravene i EØS
avtalen .»17 

Et ideologisk valg 
Kommunene har i dag et stort handlingsrom 
for å drive tjenester i egenregi, utvidet egen
regi og sammen med ideelle aktører . Dette er 
i tråd med den norske velferdsmodellen som 
sammen med folkestyre og blandingsøkonomi 
er basert på forutsetningen om at offentlig og 
privat sektor har ulike mål og oppgaver . Der 
privat sektor har økonomisk lønnsomhet som 
mål, skal forvaltningen ivareta befolknin
gens behov og politiske mål . Måten privat og 
 offentlig sektor har vært styrt og drevet på, er 
tilpasset en slik oppgavefordeling . 

Diskusjonen om kommunenes rett til selv 
å drive tjenester overfor innbyggerne sine, 
dreier seg derfor om mer enn hva som er det 
strengt juridiske handlingsrommet . Dette er et 
klart politisk og ideologisk veivalg for Norge . 

{Presset mot kommunenes 
handlings rom for egenregi kan  
øke som følge av det såkalte  
statsstøtteutvalgets arbeid.
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KONKURRANSE
UTSETTING I 
HELSETJENESTEN
Kan private tilbydere av helse tjenester levere bedre 
 kvalitet og billigere  tjenester? Hva er  konsekvensene av 
å konkurranse utsette helse tjenestene våre?

Iren Luther 
leder i Seksjon helse og  
sosial i Fagforbundet
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Hvem er de private tilbyderne av helsetjenes
ter, og hvordan er det mulig for dem å gjøre 
tjenestene bedre og billigere for kommunene? 
Dette skal jeg prøve å se litt nærmere på i den
ne artikkelen . 

Jeg har tatt en liten sjekk på noen av til
byderne for å finne ut yrkesbakgrunnen til 
eierne, altså dem som har startet opp om
sorgsfirmaene . Noen av de små firmaene er 
det tidligere helsepersonell, sykepleiere og 
hjelpe pleiere som står bak, mens andre – 
både små og store firmaer – har ingen erfa
ring eller fagbakgrunn fra helse . Disse eierne 
er allikevel de første til å lage seg en forret
ningsidé på bakgrunn av det allmenne be
grepet omsorg . En privat tilbyder skriver for 
eksempel: «Ideen kom fra det faktum at jeg 
hadde eldre foreldre med forskjellige behov .» 
Hvilke kvalifikasjoner gir dette for å drive 
en kunnskapsbedrift som en helseenhet er? I 
større institusjoner kan vi også finne at øver
ste leder ikke har helse faglig bakgrunn, men 
forskjellen er at disse lederne ikke har bygget 
opp virksomheten de driver, og de har gjerne 
fagsjefer med seg i staben . 

Hvordan vet så private eiere uten kunn
skap fra fagfeltet hva som skal til for å gi god 
kvalitet? Hvordan vet de om det er faglig for
svarlig det de leverer? 

Ideen bak privat forretningsdrift er jo 
at den som er mottaker av de private helse
tjenestene skal være i stand til å kunne vel
ge, si ifra hva de trenger, hvordan de vil ha 
det, hva som er viktig for dem, og om det 
er endring i hjelpe behovet . Dette fordrer at 
mottakeren ikke har noen form for kognitiv 
svikt (demens sykdom) eller kommunikasjons
vansker . Vi vet at antall personer med demens 
vil øke; vi vet også at folk i økende grad bor 

alene uten familien rundt seg, eller har et dår
lig nettverk . Disse vil ikke kunne være i stand 
til å stå opp for seg selv .

Går ut over kvaliteten
Private leverandører skal leve av firmaet, de 
vil ta ut overskudd . Hvordan klarer de dette 
når det offentlige ikke klarer det? 

Det fins flere studier som svarer på spørs
målene jeg stiller . Den største studien kommer 
fra USA (Harrington et .al . 2011), og ser på 
om det har betydning for kvaliteten på tjenes
ten om det er en privat eller offentlig tilbyder . 
USA har jo andre forhold enn Norge, men stu
dien er allikevel relevant . Riktignok er den for 
det meste konsentrert om sykehjem, men om
sorgstilbyderne som er med i studien leverer 
også hjemmetjenester .

Studien viser at om lag halvparten av de 
kommersielle sykehjemmene ikke leverer kva
litet . Beboerne får ikke de tjenestene de skal 
ha, og materiellet er av dårlig kvalitet . Dette 
kjenner vi også til fra det kommersielle syke
hjemmet Ammerudlunden i Oslo, hvor bleiene 
var så dårlige at de gikk i oppløsning når noen 
tisset i dem . Men altså – penger spart .

Personalet i studien fra USA var oftest an
satte med lav utdanning (tre måneders syke
pleierutdanning), eller ingen formell utdan
ning . Bare et minimum av personalet hadde 
en lang sykepleierfaglig utdanning, med til
strekkelig kvalitet i utdanningen . 

Det var dokumentert flere avvik eller feil i 
behandlingen .  

Tilsvarende erfaringer  
i Norge
Vi har sett det samme her i Norge . Ammerud
lunden hadde flere avvik som lekket ut i pres
sen, og til politikerne . For det første ble bil
lig, ustabil arbeidskraft foretrukket, framfor 
stabil og god bemanning i en krevende bran
sje . Selskapet ansatte utenlandsk arbeidskraft 
med dårlige norskkunnskaper, som de betalte 

{Hvordan vet så private  
eiere uten kunnskap fra  
fagfeltet hva som skal til  
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for å få til Norge, og ga dem lønn langt un
der de norske normene . Mange hadde «gjeld» 
til arbeidsgiver . Vi kan ikke kalle dette annet 
enn sosial dumping .

Andre firmaer ansatte vikarer uten for
mell utdanning, som utførte sykepleiefaglige 
oppgaver det kreves autorisasjon for å utføre . 
Spør deg selv om du ville latt en assistent sette 
en sprøyte på deg, trekke stoffet opp i sprøyta 
og gå god for at du får rett dose, at sprøyta 
blir satt riktig . Det er mye som kan gå galt, 
i verste fall kan det være fatalt . Det er ikke 
nødvendigvis slik at du må være sykepleier for 
å sette en sprøyte – det er en prosedyre som 
kan læres – men vet du om vedkommende as
sistent har tilstrekkelig opplæring? Kunnskap 
om konsekvenser, kunnskap til å observere i 
den korte stunden de er i ditt hjem for å se til 
deg om de nye medisinene dine gir deg bivirk
ninger? Forstår de hva du sier?

Arbeidsgivernes ansvar
Det er arbeidsgivers ansvar å sørge for at de 
ansatte får tilstrekkelig opplæring, men gjør 
de private tilbyderne det? 

La oss ta for oss Bergen kommunes rap
port om Orange Helse, som også er bekreftet 
i en rapport fra Arbeidstilsynet . Kommunens 
rapport viser at de ansatte fikk mangelfull 
språkopplæring . Det var brudd på hviletids
bestemmelser, og det er alvorlig, siden vi vet at 
det er etter for mange timer på vakt avvikene 
skjer . 

Vi kan også nevne årets alvorlige hen
delse der Åge fra Moss fikk fluelarver i såret . 
Mange av de ansatte hadde prøvd å varsle 
 arbeidsgiveren Norlandia Care om for lav 
 bemanning og konkret mangel på personell 

ved flere anledninger, og tok også opp spørs
målet om flere av dem som drev med sårstell 
på sykehjemmet hadde kunnskaper og kom
petanse nok til å utføre oppgavene . 

I rapporten om Orange Helse i Bergen ble 
det avdekket at de ansatte hadde fått munn
kurv; de fikk ikke lov å snakke om arbeids
forhold . Men kommunen avdekket man
glende overtidsbetaling, brudd på fritids og 
hviletidsbestemmelsene, manglende tillegg for 
bakvaktsordning osv . 

Studien fra USA og oversiktsstudien i fra 
Bergen viser at ansatte uten formell kompe
tanse, eller med dårlig språkforståelse, vel
ges framfor ansatte med fagkompetanse 
fordi lønna er lavere . Ansatte med annen 
etn isk bakgrunn som akkurat har kommet 
til Norge får lavere lønn og blir presset fordi 
de ikke kjenner lønns og arbeidsvilkårene i 
Norge .

Et varsku for den 
norske modellen 
Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) la i novem
ber 2016 fram en større forskningsrapport 
som målte opplevelsen av medbestemmelse 
blant arbeidstakere i Norge (Falkum et .al . 
2016) . 45 prosent av arbeidstakerne mente at 
arbeidslivet hadde utviklet seg i en mer auto
ritær retning .

«Dette er et varsku for den norske mo
dellen,» uttalte forsker Eivind Falkum ved 
AFI . «De folkevalgtes innflytelse er gradvis 
blitt svekket innenfor kommunale helse 
og omsorgstjenester, og i helseforetakene . 
Institusjonene drives i langt større grad 
etter kommersielle prinsipper, med ren
dyrket forretningsbasert økonomistyring . 
Penger spart og penger tjent på dårligere 
pensjonsordninger, dårligere arbeidsforhold 
og lavere lønninger .»

Petter Furulund, leder for velferdsbedrif
tene i NHO Service, uttalte i forbindelse 
med spørsmålet om kommunesammenslå
ing til Klassekampen at større kommuner vil 
bety flere muligheter for private aktører . Han 

{Det er ikke nødvendigvis slik  
at du må være sykepleier for  
å sette en sprøyte – men vet du  
om vedkommende assistent har  
tilstrekkelig opplæring?
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ser for seg en sterkere privatisering innenfor 
hjemmepleie, renhold og tekniske tjenester . 

Vi ser også at arbeidsgivere bytter arbeids
giverorganisasjon for å spare penger, særlig 
med tanke på ulikheter i pensjonsordningene . 
Anbudsrundene er nådeløse .

Omstillinger for å sikre bedre tjenester i 
kommunehelsetjenesten skjer mange steder 
uten tilstrekkelig medvirkning fra ansatte . 
Det er våre penger kommunene bruker, og da 
må vi også være med og bestemme hvordan de 
skal brukes . Vi hører nå om at enkelte kom
muner som har brukt mål og rammestyring 
som det viktigste og av og til eneste styrings
verktøyet i kommunehelsetjenesten, opplever 
en økning i sykefraværet . Min påstand er at 
omstillinger har blitt gjort i for stor grad uten 
at de ansatte ved arbeidsstedene (sykehjems
avdelinger, hjemmetjenesteavdelinger, rus og 
psykisk helseavdelinger) har vært tatt med/
krevd å være med i omstillingsprosessene som 
medbestemmende part .

Konklusjon 
Vår erfaring og flere studier viser at når pri
vate tilbydere overtar, er det en risiko for at 
tjenestene blir mangelfulle og at det skjer 
mange avvik . Høyreideologiske partier som 
har muligheten til å gjøre noe med dette, vel
ger heller å lage nye sjekkrutiner framfor å ta 
beslutninger som kan rette opp feilene, gi an
satte tilstrekkelig kompetanse, ansette i hele 
og fulle stillinger, og gi de ansatte gode vilkår 

når det gjelder arbeidsmiljø, lønn og pensjon .
I tillegg ser vi flere eksempler på at motta

kere av tjenester fra private tilbydere ikke får 
den hjelpen de har krav på, eller får feil hjelp 
på grunn av mangelfull kompetanse blant de 
ansatte og ledere som ikke tar ansvar . Vi ser 
også flere tilfeller der ansatte får munnkurv, 
og politikere som ikke får innsyn på grunn av 
forretningsmessige forhold . 

Samme hva vi mener om profitt i velferds
tjenestene, kommer vi ikke unna at kommer
sielle leverandører har et sterkt behov for å 
framstå som bedre enn de er . Ellers risikerer 
de jo å miste kontraktene sine . 

Åpenhet om feil og mangler, og nøyaktig 
og ærlig avviksrapportering, er grunnplanken 
i alt kvalitetsforbedringsarbeid . Pleie og om
sorgstjenester er av natur komplekse, og det 
vil alltid kunne skje feil . Det viktigste er at vi 
tør lære av feilene vi gjør, og forsøker å unngå 
at de skjer på nytt . Kommersielle aktører har 
sterke insentiver for å tenke motsatt . 

Vi ser altså at profitt går foran kvalitet, el
ler som professor C . Harrington sier i sin stu
die: «Privat forretningsdrift og helsevesenet er 
overhodet ikke forenlig .»
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Linn Herning daglig leder i For velferdsstaten  
og forfatter av Velferdsprofitørene

VELFERDS
PROFITØRENES 
LOBBYARBEID

Når et stort flertall 
av befolkningen
ikke ønsker 
velferds profitører 
i Norge, men de 
allikevel fins, bør 
vi spørre oss 
hvorfor. En av 
forklaringene er 
velferds profitørenes 
og deres alliertes  
arbeid med 
 lobbyisme og PR.
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Ettersom hver skattekrone som havner i lom
ma på en velferdsprofitør har gått igjennom en 
politisk beslutningsprosess, er det avgjørende 
for velferdsprofitørene å påvirke politikerne . 
Dette gjøres gjennom både direkte lobbyis
me og indirekte påvirkning av den offentlige 
 debatten, gjerne omtalt som Public Relations
arbeid (PR) . 

I et demokrati er begge deler legitime stra
tegier for å påvirke politikken . Likevel er det 
åpenbart at velferdsprofitørene har et overtak 
i kraft av sine store økonomiske muskler . De 
setter gjerne inn noen millioner for å forsvare 
markedsandeler verdt milliarder . Dessuten 
ligner deler av deres «informasjonsarbeid» på 
ren propaganda . Det er derfor god grunn til 
å se nærmere på velferdsprofitørenes PR og 
lobbyarbeid . 

Stort sett er formen på dette arbeidet svært 
likt alt politisk påvirkningsarbeid . Selskapene 
og interesseorganisasjonene sender informa
sjonsmateriell til politikere, henvender seg 
direkte via telefon og epost, eller ber om mø
ter, skriver i aviser o .l . Her er det ikke formen 
som er problematisk, men innholdet . Men det 
fins også mer problematiske arbeidsformer i 
velferdsprofitørenes verktøykasse . La meg gi 
noen eksempler på problematiske arbeidsfor
mer, før vi ser på hovedutfordringen, nemlig 
innholdet .

Betalt av næringslivet
I Sverige er det avdekket at Svensk Nærings
liv, NHOs søsterorganisasjon, gjennom PR
byrået Prime betalte aktive politikere i Social
demokraterna for å dra partiet mot høyre før, 
under og etter valgkampen 2010 . Ett av de 
sentrale temaene var de kommersielle aktø
renes rolle i velferden . Uten at det framgikk 
at de var betalt av næringslivet, deltok navn
gitte politikere i debatter som talspersoner for 
 sosialdemokratiet og snakket næringslivets 
sak . 

Daniel Suhonen, sosialdemokrat og for
kjemper for profittfri velferd, har presist om
talt dette som næringslivets trojanske hest 

i arbeiderbevegelsen . I Norge er ikke slike 
 grove tilfeller av politisk korrupsjon kjent, 
men svingdørene mellom politikk og PRopp
drag på næringslivets vegne er mange også her 
i landet . Det mest velferdsprofitørrelevante 
 eksempelet er Bjarne Håkon Hanssen . Hans 
første oppdrag som konsulent i First House 
var å endre politikken til den rødgrønne regje
ringen som han selv nylig hadde vært statsråd 
i . Betalt av barnehagekonsernet Espira, skulle 
Hanssen bidra til å stanse  regjeringens for
slag om strengere regulering av privat profitt i 
barne hagesektoren . 

Søksmål og represalier
Utover å kjøpe politisk innflytelse og troverdi
ge talspersoner, har en viktig arbeidsform for 
forkjemperne for velferdsprofitt vært å true 
kritikere med ulike former for søksmål og re
presalier . Et sentralt virkemiddel har vært å 
true politikere med å ta avgjørelser til ESA
domstolen . Dette har fungert godt tidligere og 
overfor mindre kommuner som frykter lang
varige og ressurskrevende saker . 

Etter det politiske skiftet i Oslo i 2015, ser 
vi imidlertid en stor vilje til å ikke la seg true, 
men heller ta opp den politiske og juridiske 
kampen . Noe som også har resultert i viktige 
juridiske avklaringer .

En annen strategi er å gå etter journalister 
som skriver kritiske saker og true dem med å 
klage sakene inn for Pressens Faglige Utvalg 
(PFU) eller «ta rettslige skritt» dersom sake
ne ikke fjernes eller endres . Jeg ble selv nylig 
oppringt av helsebemanningsbyrået Konstali 
Helsenor med krav om at For velferdsstaten 
skulle fjerne nettsidesaker fra 2011 som om
talte at dette firmaet hadde mistet kontrak
ter i flere kommuner på grunn av alvorlige 

{Et sentralt virkemiddel har 
vært å true politikere med  
å ta avgjørelser til ESA 
domstolen.
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og  systematiske brudd på arbeidsmiljøloven . 
Hvorfor lenkene til de aller fleste mediesakene 
vi baserte våre nettsidesaker på ikke lenger 
fungerer, kan vi bare spekulere i . 

En av de grovere sakene vi kjenner til i 
Norge, var da helsebemanningsbyrået Orange 
Helse truet forskningsstiftelsen De Facto med 
søksmål etter en rapport om firmaets drift og 
avtaler med Bergen kommune . Hverken For 
velferdsstaten eller De Facto lot seg skremme 
av disse truslene . Det har da også vist seg at 
dette var tomme trusler . Dessverre har vi in
gen oversikt over hvor mange som har latt seg 
skremme . Bakgrunnen for slike saker er at sel
skapene er avhengig av godt omdømme . 

Mens noen går etter kritiske journalister 
og kritiske stemmer, jobber andre intenst med 
å plassere reklameliknende gladsaker i medie
ne . Dette er grunnen til at vi for eksempel kan 
få inntrykk av at kommersielle sykehjem jevnt 
over har et bedre kulturtilbud enn kommu
nale . For mens de kommersielle ofte inviterer 
pressen til sykehjemmets kulturarrangemen
ter, er ikke de kommunale sykehjemmene like 
opptatt av presseinnsalg og medieomdømme . 
Slik skapes det et glansbilde av kommersielle 
velferdsleverandører som ikke gjenspeiler vir
keligheten . 

Offentlig versus privat
Selv om det er viktig å være oppmerksom på 
PR og lobbyismearbeidets former, er innhol
det i det som fremmes vel så viktig . Å forstå 
avstanden mellom velferdsprofitørenes poli
tiske retorikk og virkeligheten er helt sentralt 
for å skjønne hvordan debatten dreies i deres 
favør . Å avdekke dette var derfor helt sentralt 
i boka Velferdsprofitørene, som også har un
dertittelen Penger, makt og propaganda i de 

norske velferdstjenestene, og i alt det politiske 
arbeidet de senere årene .

I retorikken er det noen sentrale grep som 
går igjen . Det viktigste for profitørene er å 
styre debatten mot motsetningsparet offent
lig versus privat, framfor det skillet som vel
ferdsprofittdebatten framhever, nemlig mot
setningsparet forprofit og nonprofit . Ved 
å insistere på å snakke om de private, kan 
kommersielle konsern som eies av finansielle 
oppkjøpsfond framstille det som om de er i 
samme båt som ideelle aktører, som foreldre
drevne barnehager og ideelle stiftelser, selv 
om realiteten er at de kommersielle aktørene 
er i ferd med å fortrenge de ideelle aktørene . 
Den politiske retorikken er altså at de private 
er i samme båt, mens realiteten er en drama
tisk kommersialisering . 

Mesteren i denne kunsten i Norge, er Private 
Barnehagers Landsforbund (PBL) som organi
serer både ideelle og kommersielle barne hager, 
men som lenge har fungert som de kommer
sielle barnehagenes viktigste våpendrager . Ett 
eksempel er PBLvideoen Historien om barne
hagene . Den ble publisert midt i valgkampen, 
og må sies å være et aktuelt objekt for studier 
av politisk propaganda i vår tid .

Skiller barnehagedrift  
og eiendom
Et annet viktig grep er å dreie debatten mot 
utbytte i enkeltselskap framfor helheten av 
strategier som eiere av kommersielle velferds
konsern kan bruke for å hente ut privat profitt, 
som for eksempel ved høye styrehonorarer eller 
salg av tjenester til andre selskaper de selv eller 
nærstående eier .  Gjennom utsagn som «vi tar 
ikke utbytte» eller «vi har ikke tatt ut utbytte 
fra barnehagedriften», gir eierne inntrykk av 
at de ikke tjener penger på skatte finansierte 
velferdstjenester . Slike retorisk gjennomtenkte 
uttalelser kan på samme tid være helt sann
ferdige, men samtidig dekke over at penger er 
hentet ut på andre måter eller fra andre selska
per dit velferdskronene er flyttet . 

{Den politiske retorikken er altså  
at de private er i samme båt,  
mens realiteten er en dramatisk 
kommersialisering.



45

I barnehagene har det for eksempel vært 
vanlig å skille barnehagedrift og eiendom . Da 
kan eier si at «vi har ikke tjent en krone på 
barnehagedrift . Vi har tjent alle våre penger 
på eiendom», uten å nevne at alle pengene i 
eien domsselskapet kommer fra nettopp barne
hagen – der både driften og eiendommene i 
stor grad er finansiert av offentlige midler . En 
annen påstand i samme lei er «alt overskudd 
reinvesteres i virksomheten» . Det gjelder sær
lig når overskuddet settes i egenkapitalen . 
Dette kan naturligvis brukes til reinvestering, 
men det kan også brukes som verdiøkning i 
påvente av videresalg av virksomheten, slik at 
det kun fungerer som en utsettelse av realisert 
profitt .  

Problem eller løsning?
Kampen om velferdsprofitørenes rolle i sam
funnet er i aller høyeste grad også en kamp 
om hvem som skal få beskrive virkeligheten . 
Er kommersielle aktører i velferden mest et 
problem eller mest en løsning for framtidas 
skattefinansierte velferdstjenester? For vel
ferdsprofitørenes del er utfallet av dette et 
være eller ikke være . At de bruker store res
surser på PR og lobbyarbeid er derfor bare 
å vente . Deler av denne kampen utkjempes 
med ordinære, politiske virkemidler, slik 
som informasjonsmateriell fra begge parter . 
Den interesserte leser kan for eksempel ta for 
seg NHO Services hefte Myter og fakta om 
konkurranse og sammenligne den med kam
panjen Velferd uten profitts pamflett Stans 
velferdsprofitørene på 123. Fakta og argu
menter om profitt i velferden, og selv gjøre 
seg opp en mening . 

En stor forskjell på dagens debatt og den 
vi hadde på 90tallet, er at effektene av kom
mersialisert velferd blir stadig tydeligere etter 
som konkrete erfaringer kommer fram . Vel
ferdsprofitørene har lenge brukt kvalitets og 
innsparingsrapporter fra konsulentfirmaer 
som sine sannhetsvitner . Gjennomslaget for 
slik kjøpt kunnskap er derimot i ferd med å 
vike for mer virkelighetsnære beskrivelser av 

velferden . Selv om det fortsatt er lite uavhen
gig forskning på dette området, begynner do
kumentasjons og erfaringstårnet å reise seg . 
En del av den kjente kunnskapen fra Skan
dinavia oppsummeres i den 855 sider lange 
svenske statsutredningen Ordning och reda i 
velferden (SOU 2016:78) .

Alt avhenger av politikken
Deler av lobby og PRarbeidet er en del av en 
demokratisk, offentlig debatt . Det som skjer 
i det skjulte er mer problematisk, og naturlig 
nok også vanskeligere å avdekke . For å forstå 
hvordan velferdsprofitørene legger sine lobby
strategier, må vi analysere hvor de viktigste 
kampene står . I det politiske landskapet står 
slaget om hvor Ap, Sp, KrF og MDG faller 
ned i denne saken . (Høyre, Frp og Venstre har 
tydelig tatt rollen som velferdsprofitørenes 
forkjempere, mens SV og Rødt begge gikk til 
valg på profittfri velferd .) Det er derfor grunn 
til å tro at lobbyismen – både den åpne og den 
skjulte – overfor disse partiene vil styrkes be
traktelig i tiden som kommer . 

I Sverige, der omfanget av og debatten om 
profitt i velferden har nådd enda større høyder 
enn i vårt land, omtales i dag velferdssekto
ren som den samfunnssektoren der det fore
går mest lobbyisme . Bortsett fra at Norge har 
olje bransjen i tillegg, er det ingen grunn til å 
tro at det vil bli særlig annerledes her til lands . 
Særlig ikke så lenge velferd ser ut til å være 
et vel så lukrativt – og betydelig mer stabilt 
– investeringsobjekt enn olje . Men velferden 
er fortsatt skattefinansiert . Og skattepengene 
bevoktes fortsatt helt og holdent av våre poli
tikere . Derfor går veien til sugerør i velferds
kassene alltid gjennom politikken .

{Er kommersielle aktører i vel
ferden mest et problem eller mest 
en løsning for framtidas skatte
finansierte velferdstjenester?
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SKATTE
PLANLEGGING 
I VELFERDS
SEKTOREN

artikkelen er fagfellevurdert

Stein Antonsen statsautorisert revisor og førstelektor ved  
Høgskolen i Innlandet, avdeling for økonomi og ledelsesfag på Rena
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Sammendrag
Hypotesen er at konsern innenfor velferds
sektoren vil benytte seg av muligheten til 
skatte motivert overskuddsflytting for å redu
sere skattekostnaden i Norge . Tidligere forsk
ning på norske data viser at slik overskudds
flytting foregår i alle undersøkte bransjer . 
Studiene i artikkelen viser at konserninter
ne lån med rentefradrag benyttes i velferds
sektoren til å flytte skattegrunnlag ut av 
Norge, selv om rentebegrensningsregelen har 
redusert denne typen finansiering . For bruk 
av internpriser for å flytte skattegrunnlag, 
gir ikke studien en entydig konklusjon . Regn
skapstall for barne hagesektoren viser lavere 
ordinært resultat før skatt for flernasjonale 
selskaper1 enn for norskeide, men det er ikke 
påvist entydige signifikante forskjeller . I syke
hjemsektoren er det ikke avdekket forskjeller . 
Dog viser endelig skattepliktig inntekt i begge 
sektorer at skattemessige resultater i flernasjo
nale driftsselskaper i større grad enn i norsk
eide flyttes til andre selskaper i konsernet ved 
bruk av konsernbidrag . 

Innledning
Mange norske kommuner gjennomfører kon
kurranseutsetting av pålagte oppgaver . Pri
vate aktører konkurrerer om oppdragene . I 
flere konkurranseutsatte sektorer opptrer in
ternasjonale aktører gjennom nyetableringer i 
Norge eller ved oppkjøp av norske selskaper 
som driver virksomhet i aktuelle sektorer og 
bransjer .

Ønsket om å vinne offentlige anbud, 
sammen med mål om fortjeneste, fører til at 
private aktører prøver å redusere kostnader . 
Et av kostnadselementene er skattekostnad
ene . Målet med artikkelen er å belyse i hvil
ken grad private aktører sparer skatt gjen
nom skatteplanlegging ved hjelp av eier og 
 selskapsstrukturer, spesielt i sektorene barne
hager og sykehjem .

En måte å spare skatt på er å flytte skatte
grunnlag fra en stat (les Norge) med en høy 
skattesats, til en stat med lav(ere) skattesats . 

Artikkelen er derfor spesielt konsentrert 
om utenlandskeide flernasjonale konsern2 

som etablererer seg i Norge . Den ser på flytting 
av skattegrunnlag ut av Norge uten å forfølge 
skattegrunnlaget dit endelig beskatning skjer . 
Dette skyldes at fokuset er på sparte skatte
kostnader, og dermed tapt skatteproveny, i 
Norge .

Litteratur om overskuddsflytting er opp
tatt av to undergrupper av problemstillingen . 
Den ene er manipulering av internpriser ved 
kjøp og salg mellom selskaper med interesse
fellesskap . Den andre er bruk av intern gjeld 
med flytting av overskudd ved bruk av rente
kostnader .

Skatteplanlegging
Aarbakke (2009) gir i Store norske leksikon 
følgende definisjon av skatteplanlegging: 

«Skatteplanlegging, tilpasning av organisa
sjoner (selskaper m .m .) og transaksjoner med 
sikte på at skatter og avgifter skal bli minst 
mulig . Dette er i alminnelighet fullt lovlig og 
må ikke forveksles med skatteunndragelse 
(skattesnyteri) . I tilfeller hvor skattetilpasnin
gen får mer preg av form enn av realitet (skat
teomgåelse), kan skattemyndighetene «skjære 
gjennom» formen og bygge på realiteten .»

Siden lovgiver ofte mangler full oversikt 
over virkningene av endringer i skattelov
givningen, vil det kunne oppstå gråsoner som 
kan gi en annen beskatning enn det som var 
lovgivers intensjon . Tilpasninger i slike grå
soner er skatteomgåelse – handlinger som kan 
ligge innenfor lovens rammer, men som åpen
bart er i strid med lovgivers intensjoner . Dette 
begrepet må ikke forveksles med skatteunn
dragelser som er ulovlige handlinger som er 

1   Et selskap er definert som flernasjonalt dersom det i inn-
tektsåret direkte eller indirekte har vært eid av utenlandsk 
aksjonær. Ellers er selskapet definert som norskeid.
2  Konsern med selskaper i flere land. Utenlandskeide fler-
nasjonale konsern er konsern med utenlandsk eierskap og 
med selskaper i Norge.
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straffbare og som kan gi urettmessige økono
miske fordeler (Fallan 2011) (Fallan 2002) .

Zimmer påpeker (NOU 2016:5) at en 
umiddelbar virkning av å godkjenne all 
skatte  planlegging, er provenytap for det 
 offentlige . På lengre sikt vil dette kunne føre 
til mer kompliserte skatteregler med redusert 
forutsigbarhet og økte kostnader til å opp
fylle opplysningsplikter som resultat . Uheldig 
konkurransevridning fordi de med aggressiv 
skatte planlegging får et konkurransefortrinn, 
kan også innebære samfunnsøkonomisk 
 effektivitetstap .

For å opptre lovlig må skattyter, i tillegg til 
å følge skattelovens bestemmelser, også følge 
prinsipper som følger av ulovfestet rett som 
framkommer ved domstolenes praksis . Den 
ulovfestede gjennomskjæringsregelen er ut
formet for å ramme rent skattemotiverte dis
posisjoner som, selv om de er innenfor lovens 
bokstav, bryter med lovens formål . Formålet 
er å trekke grensen mellom akseptabel skatte
planlegging og uakseptabel skatteomgåelse 
(NOU 2016:5) . 

Åpenhet
For å bekjempe skatteunngåelser eller skatte
unndragelser, er satsingen konsentrert om 
åpenhet . Åpenhet er knyttet til at skattyterne 
og skattemyndighetene gjør tilgjengelig og ut

veksler informasjon om skattemessige forhold 
og at det utarbeides standarder for hvordan 
informasjonsflyten skal gjennomføres . 

Et viktig område i internasjonal utvikling 
av skatteregler,  er reglene om internprising . 
OECD3 er den ledende aktøren i utvikling av 
internprisingsregler, og anbefalte i BEPS4 end
ringer i reglene for rapportering av internpri
sing ved blant annet å innføre en omfattende 
landforlandrapportering .5

Rapportering pålegges konsern med samlet 
omsetning over 750 millioner euro6 . Den gjø
res kun tilgjengelig for skattemyndighetene og 
kommer to år på etterskudd . Den vil dermed 
ikke gi allmennheten utvidet innsyn, og er lite 
effektiv i et åpenhetsperspektiv . 

Hypotese
Det er en antakelse at sammenlignbare selska
per med virksomhet i Norge og med samme 
karakteristika, vil ha samme lønnsomhet7 

og betale samme skatt . Dette gjelder også om 
noen av selskapene har norske eiere, mens an
dre har utenlandske eiere og er organisert i 
flernasjonale konsern . Dersom det er forskjell 
i lønnsomhet og skatt mellom norskeide og 
utenlandskeide selskaper vil dette, i alle fall 
delvis, kunne henføres til aktiviteter knyttet 
til overskuddsflytting for de utenlandskeide 
selskapene . 

Hypotesen er at utenlandskeide selskaper, 
også innenfor velferdssektoren, vil benytte seg 
av mulighetene til skattemotivert overskudds
flytting, og at dette vil slå ut i lavere lønnsom
het og lavere betalbar skatt for de norske sel
skapene i flernasjonale konsern .

Metode

Internpriser og indirekte metode
Metodene i empiriske studier av overskudds
flytting ved bruk av internpriser, kan deles i 
«direkte prissammenligninger» og «indirekte 
metoder» . «Direkte prissammenligninger» er 
vanskelig tilgjengelig da det sjelden er tilgang til 

3  OECD = Organisation for Economic Co-operation and 
Development
4  Base Erosion & Profit Shifting (BEPS) refers to tax avo-
idance strategies that exploit gaps and mismatches in tax 
rules to artificially shift profits to low or no-tax locations. 
(OECD)
5  En oversikt over omsetning, overskudd, betalt skatt, 
investert kapital, antall ansatte og eiendeler per land, 
samt en oversikt over juridiske enheter og deres 
hovedvirksomhet(er).
6  Relativt få norske konsern vil rammes av disse reglene.  
Et søk i Bisnode ga 158 treff på norske konsern med 
konsern omsetning over 6,75 mrd. kr. i 2016 (antatt eurokurs 
9,00 kr.). Da er ikke eventuelle underkonsern tatt ut av 
oversikten. 
7  Skattbart overskudd som andel av inntekt.
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egnede prisdata . De fleste studiene om intern
prising benytter derfor «indirekte metoder» . 

Noreng og Sanderud (2012) beskriver den 
indirekte metoden som en metode der en ser 
på regnskapstall som påvirkes av internpriser 
i stedet for å se direkte på internprisene . Si
den det skattbare overskuddet er den størrel
sen selskapene har til hensikt å påvirke, er det 
gjerne denne størrelsen forskerne tar utgangs
punkt i . Framgangsmåten er å sammenligne 
skattbart overskudd mellom sammenlignbare 
norskeide og flernasjonale selskaper med virk
somhet i Norge . Tanken er å sammenligne en 
gruppe selskaper som ikke har insentiv til å 
manipulere internpriser med en gruppe selska
per som har slikt insentiv .

Kritikken mot indirekte metoder er at man 
ikke med sikkerhet kan si at forskjellen i lønn
somhet skyldes manipulerte internpriser og 
ikke andre forhold . Balsvik m .fl . (2009) på
peker at det eksisterer nokså varige forskjel
ler i lønnsomheten mellom foretak knyttet til 
teknologi, markedsmakt, kvalitet på ledelsen 
osv ., og at det korrelerer med utenlandsk eier
skap . Resultater ved bruk av den indirekte 
metoden vil derfor være en indikasjon på at 
det foregår manipulasjon av internpriser blant 
de flernasjonale selskapene i utvalget . Ved å 
kontrollere for skatteforskjeller og/eller andre 
forhold ved selskapene som gjør det enklere 
for dem å manipulere internprisene, vil mis
tanken kunne styrkes .

Metoden i denne artikkelen vil for det før
ste være å gjennomgå norske empiriske stu
dier knyttet til overskuddsflytting . Konklusjo
nene fra de norske studiene legges til grunn 
for å teste hypotesen om at det foregår over
skuddsflytting fra flernasjonale selskaper i de 
sektorer/bransjer som det er innhentet data 
for i denne studien . Skatterapportering for 
barnehager og sykehjem benyttes for å foreta 
analyser etter den indirekte metoden for å be
krefte eller avkrefte hypotesen . 

Intern gjeld og rentefradrag
Det er gjort få studier om bruk av intern gjeld 
med utgangspunkt i norske data .  Nielsen og 

Nilsen (2010) viser at flernasjonale petro
leumsselskaper i høy grad tilpasser seg de 
skatte messige forskjellene mellom norsk og 
britisk sokkel . I Bakke (2016) er det gjort en 
studie av tyske selskaper . I tillegg er det skre
vet en del masteroppgaver med tema tynn 
 kapitalisering . Resultatene synes noe spriken
de, men peker i retning av økt andel intern
gjeld i selskaper i flernasjonale konsern .

Skatteverket (2012)8 konkluderte med at 
det vesentlige av skatteplanleggingen i vel
ferdssektoren i Sverige har skjedd gjennom 
intern gjeld og rentefradrag . 

Bruk av intern gjeld undersøkes i denne 
artikkelen gjennom valg av to flernasjonale 
konsern som opererer innenfor de aktuelle 
sektorene/bransjene . For de norske selskapene 
i konsernene hentes offentlige årsregnskaper 
fra Brønnøysund som datagrunnlag for å un
dersøke i hvilken grad rentefradrag på intern 
gjeld har flyttet skattegrunnlag ut av Norge .

Norsk regelverk
Selv om artikkelen ikke vurderer om skatte
planleggingen er lovlig, er det viktig med en 
kort kommentar til selve regelverket .

Interessefellesskapsregelen  
(armlengdeprinsippet)
Interessefelleskapsregelen i skattelovens § 131 
gir Skatteetaten hjemmel til skjønns messig å 
fastsette inntekt (eller formue) når denne er 
redusert på grunn av interessefellesskapet .9

Konsernintern prising
Internprising er et sentralt rettsområde i inter
nasjonal skatterett . Den skattemessige utfor
dringen ligger i mulighetene til å flytte skatte

8  Den svenske skatteetaten
9  Begrepet interessefellesskap er ikke direkte definert i 
loven, utover at partene må ha felles økonomiske interesser 
og være parter i den aktuelle transaksjonen. En vanlig form 
for interessefellesskap er mellom selskaper i konsern.
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grunnlag ut av Norge gjennom internprising10 
mellom selskaper i flernasjonale konsern . 
Slik internprising er ansett som den viktigste 
 metoden for overføring av skattegrunnlag fra 
ett land til et annet (BergRolness 2016) . 

hensiktsmessig finansieringsstruktur . Skatte
myndighetene vil i utgangspunktet ikke kun
ne overprøve denne vurderingen . Men i både 
Norge og i andre land er det skatteregler som 
setter grenser for hvor langt man i konsernfor
hold kan gå i å bestemme finansieringsstruk
turen basert på skattemessige vurderinger og 
med skattemessige formål . 

Finansieringsmodell
En modell flernasjonale konsern kan bruke 
når de etablerer seg i Norge, er å opprette 
norsk holdingstruktur (se figur 2, s . 51) . Det 
typiske er at et utenlandsk eierselskap etable
rer et norsk holdingselskap som benyttes til 
oppkjøp eller stiftelse av driftsselskaper som 
driver virksomhet i Norge . Dette finansieres 
(helt eller delvis) ved at det norske holdings
elskapet tar opp lån hos morselskap eller an
net konsernselskap i utlandet . Det norske hol
dingselskapets rentekostnader på interne lån 
er skatte messig fradragsberettigede i Norge . 
 Liland (2010) mener at det må være uten betyd
ning for rentefradraget om lånefinansieringen 
skjer eksternt eller internt så lenge renteut
giftene ligger innenfor armlengdeprinsippet . 
Rentebegrensnings regelen har senere gitt klare 
reg ler om begrensning av interne renter . 

Rentekostnadene i det norske holding
selskapet gjør at dette selskapet, forutsatt at 
eierskapet i driftsselskapet er eneste «virk
somhet», går med skattemessig underskudd . 
Underskuddet dekkes ved konsernbidrag fra 
norske driftsselskaper .11 Konsernbidraget fra
dragsføres skattemessig hos norske driftssel
skaper og inntektsføres samme år i det norske 
holdingselskapet . På denne måten transporte
res skattegrunnlag i norske driftsselskaper ut 
av Norge via det norske holdingselskapet som 
benytter konsernbidraget til å dekke rente
kostnadene på den interne finansieringen . 

Tynn kapitalisering
I Norge er det ingen egne spesifikke regler 
om «tynn kapitalisering»12 . Det synes klart 
fra rettspraksis og teori at armlengdeprinsip
pet er hjemmel for å begrense rentefradrag på 

Utenlands 
selger

Norsk 
kjøper

Utland

Salg varer/tjenester

Norge

Kjøp av varer og 

tjenester

Interessefellesskap

Figur 1: Salg og kjøp av varer og tjenester

 
Konsernintern gjeldsfinansiering
Finansiering av selskaper skjer enten ved 
egenkapital eller ved fremmedfinansiering . 
Fremmedfinansieringen skjer ved låneopptak 
som kan være fra både eksterne og interne 
långivere . 

Fordelingen mellom gjeld og egenkapital 
henger sammen med ønsket om en kostnads
effektiv tilpasning til forretningsrisiko, og eiere 
og långivere vil normalt ikke være de samme . 
I konserninterne forhold kan de forskjellige 
skattereglene i forskjellige land være insentiv 
for skatteplanlegging . Ved å skredder sy finan
sieringsstrukturen, kan skatte grunnlag flyttes 
fra et land til et annet ved bruk av renter . Nor
malt vil rentekostnader være skattemessig fra
dragsberettiget i Norge, mens utdelt utbytte 
ikke gir fradrag . 

Det er fritt for det enkelte selskap å velge 

10  Betegnelsen brukes om fastsettelse av priser ved over-
føring av varer og tjenester, leie eller bruk av eiendeler, 
renter på interne lån og fordeling av felleskostnader mellom 
parter/selskaper som er i interessefellesskap med hverandre.
11  Skattelovens § 10-4.
12  Det er de tilfellene et selskap i et konsern finansieres med 
en uforholdsmessig stor andel lån i forhold til egenkapital, 
som refereres til som «tynn kapitalisering».
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interne lån dersom låntaker har en unaturlig 
høy gjeldsgrad13 i forhold til det som ville vært 
avtalt mellom uavhengige parter . Det ses da 
på låntakers finansielle evne til å ta opp og 
betjene lån, såkalt lånekapasitet14 . 

Er den interne gjelden innenfor lånekapa
siteten, vil ikke armlengdeprinsippet hjemle 
adgang til å begrense rentefradraget med be
grunnelse tynn kapitalisering . Liland (2010) 
med flere har tatt til orde for at en begrens
ning i rentefradraget ut over reglene for tynn 
kapitalisering og armlengdes rentesats bør 
komme i form av lovgivning .15

Tidligere forskning
Scheelutvalget (2014) påpeker at det er gjort 
lite empirisk forskning på flernasjonale selska
per og skatt i Norge . Forskere tilknyttet SNF 
ved NHH16 har dog gjort flere studier som 
sammenligner lønnsomheten til flernasjonale 
og nasjonale selskaper . Det er allikevel gjort 
lite empirisk forskning på norske selskapers 
bruk av intern gjeld .17 

Gjennomgang av tidligere forskning er 
konsentrert om norske empiriske studier 
knyttet til overskuddsflytting . Årsaken til at 
norske studier legges til grunn, er sammen

setningen av selskaper i Norge som består av 
mange små og mellomstore foretak . I tillegg 
er ikke selskapsskattesatsen i Norge ansett å 
være spesielt høy . 

Også undersøkelsen av skatteplanlegging 
i velferdsforetak gjennomført av det svenske 
skatteverket (Skatteverket 2012), er gjennom
gått .

Norske empiriske studier

Langli og Saudagaran (2004)
Langli og Saudagaran sammenligner lønn
somheten18 til norskeide og flernasjonale sel
skaper19 innenfor næringene industri, detalj
handel og engroshandel i årene 1993–1996 . 
Det er utenlandskeide flernasjonale selskaper 
som behandles i analysen . I dette ligger en an
takelse om at norskeide selskaper ikke mani
pulerer med internpriser . Utvalget består av 
selskaper med begrenset ansvar, hvorav ca . en 
tredel er i industrinæringer mens resten er i 
handelsnæringer . 

Langli og Saudagaran finner at flernasjo
nale selskaper har signifikant lavere lønnsom
het enn norske selskaper . Dette er konsistent 
med hypotesen om at flernasjonale selskaper 
netto flytter overskudd ut av Norge . Studien 
viser at overskuddsflytting ikke bare er en 
problemstilling begrenset til store selskaper 

Figur 2: Holdingstruktur
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13  Forholdet mellom egenkapital og gjeld.
14 Lånekapasiteten reflekterer muligheten låntaker har til å 
ta opp lån dersom det ses bort fra interessefellesskapet.
15 Dette skjedde ved innføring av rentebegrensningsregelen i 
skattelovens § 6-41 fra 1.1.2014 som begrenser rentefradra-
get på gjeld til nærmere definerte nærstående långivere (og i 
noen tilfeller også der långiver ikke er nærstående). 
16 Senter for næringslivsforskning ved Norges Handels-
høyskole.
17 En rekke saker som Skatteetaten har arbeidet med, tyder 
på at skatteplanlegging gjennom tynn kapitalisering og mani-
pulerte internpriser er utstrakt i Norge.
18 Lønnsomhet måles her som skattbart overskudd som 
andel av salgsinntekter (profittmargin).
19 Flernasjonale selskaper er her definert som selskaper der 
samlet utenlandske eierskap er høyere enn 50 %.  
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og selskaper i land med spesielt høy skatte
sats .20

Balsvik m.fl. (2009)
Balsvik m .fl . tar eksplisitt utgangspunkt i, 
oppdaterer og utvider Langli og Saudaga
rans analyse . Utvidelsen består blant annet i 
at ni nye årganger av regnskapsstatistikk har 
vært tilgjengelig . Videre skilles de norskeide 
fler nasjonale selskapene ut som egen gruppe, 
samt at flere næringer inkluderes .21 Ut over 
dette benyttes samme utvalgskriterier og mål 
på lønnsomhet .22

I siste del av analysen inkluderer Balsvik 
m .fl . alle næringer i privat sektor utenom olje
utvinning og bergverksdrift . De finner da at 
flernasjonale selskaper har 3,93 prosentpoeng 
lavere lønnsomhet enn norskeide selskaper . 

Kontrollert for uobserverbare faste effekter 
faller estimatet til 2,38 prosentpoeng . Dette 
betegner de som gjennomsnittsverdien for den 
norske fastlandsøkonomien i den kontrollerte 
perioden .

Analysene gir god dekning for å konklu dere 
med at det potensielt unndras skatte proveny 
gjennom overskuddsflytting fra flernasjonale 
selskaper i Norge . Også Balsvik m .fl . finner at 
forskjellen i lønnsomhet  mellom norskeide og 
flernasjonale selskaper er større blant små enn 
store foretak .

Bakke (2016)
Doktorgradsavhandlingen består av tre es
sayer om overskuddsflytting . Resultatene i 
alle essayene er konsistente med at det fore
kommer overskuddsflytting i flernasjonale 
selskaper . Resultatene er de samme om man 
ser på norsk eide flernasjonale selskaper 
 eller utenlandsk eide flernasjonale selskaper, 
opprinnelses landet til selskapene23 (Norge 
 eller Tyskland) og den tidsperioden det ses på . 

I Essay 1 analyseres hvordan utenlandsk 
oppkjøp påvirker lønnsomheten hos oppkjøp
te norske selskaper . Analysen gjøres med data 
for årene 1994–2005 .24 

Bakke måler lønnsomhet som skatteplik
tig overskudd (alternativt driftsresultat) i an
del av enten selskapets salg eller totalkapital . 
Analysene viser lavere vekst i lønnsomhet for 
de oppkjøpte selskapene etter oppkjøpet sett i 
forhold til de norskeide selskapene . Nedgan
gen i lønnsomhet øker i absolutt verdi dersom 
man ser på stadig lengre perioder siden opp
kjøpet .25 Funnene bekrefter resultatene fra 
tidligere studier .

Essay 2 er relatert til studien i Essay 1, men 
fraviker fra denne på viktige områder . For det 
første studeres oppførselen til både norskeide 
flernasjonale selskaper og utenlandskeide fler
nasjonale selskaper . Videre er dataene utvidet 
til årene 1993–2012 . Dette er interessant på 
grunn av senere års endringer i regelverket for 
internprising samt det økte fokuset Skatte
etaten har hatt på problemstillingen .

Analysen viser at skattepliktig inntekt 

20  I sin deskriptive analyse finner Langli og Saudagaran at 
norskeide selskaper har en gjennomsnittlig profittmargin 
på 4,8 %, mens flernasjonale selskaper har en profittmargin 
på 2,1 %. Forskjellen er dermed på 2,7 prosentpoeng eller 
56 %. Dette resultatet endres lite ved bruk av regresjon 
hvor forskjellen er på 2,6 prosentpoeng. De finner videre 
at forskjellen i profittmargin er klart størst blant de minste 
foretakene.
21 I studien defineres et selskap som utenlandsk eid dersom 
den totale utenlandske eierandelen overstiger 50 %. Et sel-
skap defineres som flernasjonalt dersom det er utenlandsk 
eid eller dersom det selv har direkte investeringer i uten-
landske selskaper der eierandelen overstiger 50 %.
22 I første del av analysen med de samme bransjene som 
Langli og Saudagaran inkluderte, er gjennomsnittlig lønnsom-
het 4,78 % for norskeide selskaper, mens den er 3,10 % for 
flernasjonale selskaper. Den ubetingede forskjellen er på 
1,68 prosentpoeng eller 35 %. Når de utvider utvalget til 
årene 1993–2005 og sammenligner lønnsomheten innenfor 
finklassifiserte næringer, estimeres en betinget forskjell i 
lønnsomheten på 2,52 prosentpoeng. De finner at den es-
timerte forskjellen fra år til år er relativt stabil. Kontrollerer 
de for uobserverbare, faste foretaksspesifikke effekter, faller 
estimatet til 1,64 prosentpoeng.
23 Tyske data er benyttet i Essay 3.
24 Et selskap defineres som oppkjøpt fra utlandet dersom 
utenlandsk eier øker sin eierandel fra under 50 % til over  
50 % i kontrollperioden.
25 Analysen viser at gjennomsnittlig negativ endring i lønn-
somhet for oppkjøpte selskaper sammenlignet med ikke 
oppkjøpte selskaper er på 2,8 prosentpoeng. Dette tilsvarer 
en reduksjon i lønnsomhet for oppkjøpte selskaper på  
ca. 13 %.
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reduseres når norske selskaper blir flernasjo
nale og er konsistente med at det foregår over
skuddsflytting i flernasjonale selskaper .26 Det 
presiseres at det kan være andre forklaringer 
på forskjellen i lønnsomhet . Analysen viser 
at mens overskuddsflyttingen økte i perioden 
fram til 2008, er den redusert i perioden et
ter 2008 . Dette tilskrives strengere intern
prisingsregler og økt fokus fra Skatteetatens 
side . 

Essay 3 tar utgangspunkt i at flernasjonale 
selskaper kan utnytte skattefordelene ved bruk 
av gjeld mer aggressivt enn norske selskaper . 
Studien, som baserer seg på tyske data, viser 
at selskapsverdi maksimeres hvis det benyttes 
både intern og ekstern gjeld, og at den interne 
finansieringen skjer gjennom et finanssenter i 
den konsernenheten der skattesatsen er lavest .

Skatteverket (2012)
Skatteverket fikk i 2011 i oppdrag å stu
dere skatteplanlegging i velferdssektoren i 
Sverige .27 Undersøkelsen tok for seg 23 fler
nasjonale konsern (både store og små) . Hel
svenske konsern ble ikke medtatt i studien, 
da de ble antatt ikke å kunne skatteplanlegge 
med rente fradrag siden både renteinntekter og 
kostnader tilligger svenske selskaper . 

Det ble utarbeidet to rapporter . Delrappor
ten fokuserte på skatteplanlegging med rente
fradrag gjennom store interne låneopptak ved 
oppkjøp av svenske konsern eller enkeltselska
per der långiver i utlandet ikke ble skattlagt 
for renteinntekten i Sverige . Gjennom høye 
rentesatser ble skatteeffekten ytterligere for
sterket . Sluttrapporten så på skatteplanleg
ging i et bredere perspektiv, men konkluderte 
med at det vesentlige av skatteplanleggingen 
skjedde gjennom rentefradrag .

Av de 23 undersøkte konsernene betalte 17 
konsern ingen eller ubetydelig selskapsskatt, 
mens seks av konsernene hadde lav betalbar 
skatt . Dette fant Skatteverket bemerkelses
verdig, siden flere av konsernene rapporterte 
om høye driftsresultater . Disse ble gjennom 
ut delinger (som konsernbidrag) og rente
betalinger overført til eierne i utlandet .

Datainnsamling
Dataene artikkelen er basert på:
1 . Innrapporterte skatteopplysninger for  

årene 2009–201328 . 
2 . Opplysninger om eierstruktur basert på 

aksjonærregisteret . 
3 . Offisielle årsregnskap hentet fra 

 Brønnøysundregistrene for årene  
2009–2016 for selskaper i to utvalgte 
flernasjonale konsern . 

Populasjon og utvalg

Innrapporterte skatteopplysninger
Populasjonen inkluderer aksjeselskaper innen  
for bransjene barnehager og sykehjem .29 
Begrunnelsen for å velge aksjeselskaper er 
tilgjengeligheten av data samt at konsern
bidragsreglene kun gjelder for aksjeselska
per . Utvalget begrenses30 til mottatte data fra 
Skatteetaten . Se tabell s . 54 .

Konsern for kontroll av rentefradrag
Populasjonen inneholder to flernasjonale kon
sern som helt eller delvis har virksomhet innen
for bransjene barnehager og sykehjem i Norge . 
Antall konsern begrenser utsagnskraften i kon
klusjonen . Det ses på i hvilken grad rentefra
drag på gjeld til utenlandsk eier eller konsern
selskap har flyttet skattegrunnlag ut av Norge . 

26  Studien viser at skattepliktig inntekt reduseres med 
2,1 prosentpoeng eller ca. 25 % når norske selskaper blir 
flernasjonale.  
27  Velferdssektoren omfatter apotek, utdanning inkl. høg-
skoler, helsevesen, tannhelse, medisinske laboratorier, ambu-
lansetjeneste, fysioterapi, omsorgstjenester i ulike boformer, 
personlig assistanse og hjemmetjenester.
28  RF-1167 er næringsoppgaven (innrapporterte regnskaps-
tall) og RF-1028 er selvangivelsen som blant annet angir 
endelig skattegrunnlag det enkelte år.
29  Barnehager: NACE-kode 88911. Sykehjem: NACE-kodene 
87101-87102 og 87301-87305.
30 Dataene er mottatt i separate filer. Ved sammenkobling 
er kun selskaper som framkommer i alle filene med i det 
endelige utvalget. 
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År Barnehager Sykehjem

Norskeide Flernasjonale Norskeide Flernasjonale

2009 738 63 28 9

2010 806 68 29 10

2011 842 67 33 5

2012 891 75 39 6

2013 984 80 38 7

Antall treff 4261 353 167 37

Andel antall treff 92,4 % 7,6 % 81,9 % 18,1 %

Andel total omsetning 88,4 % 11,6 % 57,0 % 43,0 %

Tabell 1: Utvalg

Analyse 
Med utgangspunkt i hypotesen er det ikke 
grunn til å anta at selskaper innenfor vel
ferdssektoren opptrer annerledes enn i andre 
bransjer når det kommer til ønsket om å re
dusere skattekostnaden . Det forventes derfor 
at norske selskaper i flernasjonale konsern vil 
benytte muligheter til skattemotivert over
skuddsflytting, og at dette vil slå ut i lavere 
lønnsomhet sammenlignet med norskeide sel
skaper .

Analyse av innrapporterte  
regnskapstall
Regnskapsopplysningene i RF1167 gir en de
taljert oversikt over innrapporterte regnskaps
tall for skatteformål for det enkelte selskapet i 
det enkelte inntektsåret . I tillegg gir RF1028 
detaljerte opplysninger om beregningen av 
skattepliktig inntekt . Dette gir mulighet for 
å analysere forskjeller i rapporterte resultater 
mellom norskeide og flernasjonale selskaper i 
utvalgte bransjer . Slike forskjeller gir en indi
kasjon på om det er foretatt overskuddsflyt
ting i de flernasjonale selskapene .

Siden analysene gjennomføres for to kon
krete bransjer med detaljerte regnskaps og 
skatteopplysninger, er det gjennomført en 
deskriptiv analyse av den enkelte bransjen . På 
denne måten kan konklusjoner i de refererte 
studiene sammenlignes med konkrete opplys
ninger i enkeltbransjer .

Analysen er gjort på aggregerte tall for 

regnskapsårene 2009–2013 . Dette gir større 
datagrunnlag, og vil i større grad nøytralisere 
treff med uvanlige egenskaper eller resultater .

Barnehager
Det vises til Appendix som viser detaljerte 
analyseresultater for barnehager . Analysen 
viser følgende hovedtrekk (alle forholdstall i 
forhold til sum driftsinntekter): Se tabell 2, 
side 55 .

Sykehjem
Det vises til Appendix som viser detaljerte 
analyseresultater for sykehjem . Analysen  
viser følgende hovedtrekk (alle forholdstall i  
forhold til sum driftsinntekter): Se tabell 3, 
side 56 .

Uavhengig ttest barnehager
En ttest er en statistisk hypotesetest basert 
på Student’s (William Sealy Gosset) tforde
ling . Den brukes gjerne for å teste om gjen
nomsnittsverdien i et normalfordelt datasett 
er signifikant forskjellig fra en nullhypotese, 
eller om det er signifikant forskjell på gjen
nomsnittsverdiene i to datasett . Det er gjen
nomført en slik ttest for resultatdataene 
for barne hager slik disse dataene er beskre
vet over . Dataene er begrenset ved at kun 
 selskaper som har positive driftsinntekter 
over 100 .000 kroner er med . Videre fjer
nes/utelates også selskaper med urealistisk  
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Tabell 2: Analyse barnehager

Post
Fler nasjo-
nale

Norsk-
eide

Kommentar

1. Driftsresultat31 4,44 % 6,43 %
Avviket skyldes andel av totale driftskostnader. Driftskostnader 
med spesielt avvik er analysert i følgende poster: 

1.1 Vare-kostnader 1,92 % 2,96 %

Barnehager har lave varekostnader, noe som henger sammen med 
type virksomhet. Årsaken til forskjellen synes å være at de norsk
eide selskapene har ført en større andel fremmedytelser som 
varekostnader, mens de flernasjonale i sin helhet har ført slike 
kostnader som andre driftskostnader.

1.2 Lønnsandel 65,92 % 69,22 %

Dette indikerer at lønnsnivået er lavere i de flernasjonale  
barnehagene. Selve lønnsandelen er 4,33 % lavere (53,44 % mot 
57,77 %). Det er verdt å merke seg at andelen innberettede 
pensjonskostnader er 0,49 % høyere og andre personalkostnader 
er 1,03 % høyere i de flernasjonale barnehagene.

1.3 Av- og nedskrivninger 1,12 % 3,59 %
Forskjellen kan ha sammenheng med eierforholdet til bygnings
massene. Høyere avskrivninger kan skyldes at flere av de norsk
eide selskapene eier egne bygg.

1.2 Andre driftskostnader 26,59 % 17,80 %

Detaljanalysen viser at forskjellen i hovedsak gjelder leie av fast 
eiendom og bruk av fremmede tjenester, samt at det også er 
forskjeller når det gjelder leie av maskiner etc. og kostnader til 
verktøy og utstyr.

1.2.1 Fremmede tjenester 5,89 % 5,18 %
Korrigeres bruk av fremmede tjenester mot kommentaren om 
varekostnad, reduseres forskjellen.

1.2.2 Leie av maskiner etc. og 
kostnader til verktøy og utstyr

2,20 % 2,41 %
Disse kostnadene kan sannsynligvis ses i sammenheng, f.eks. ved 
at de flernasjonale i større grad leier utstyr mens de norskeide  
i noe større grad kjøper. 

1.2.3 Leie av lokaler 11,81 % 3,93 %

Forskjellen indikerer ulik organisering av eierskapet til fast 
 eiendom. Eierskap i egne eiendomsselskaper gir muligheter for å 
hente en større andel av driftsselskapenes resultater opp i eien
domsselskapene gjennom leieforhold.

2. Ordinært resultat før 
skatt

4,54 % 5,72 %

Dette er resultatet som, korrigert for permanente forskjeller32, 
utgjør skattegrunnlaget. Skattereglene vil påvirke på hvilket tids
punkt grunnlaget endelig beskattes. Forskjellen på 1,28 prosent
poeng (22,4 %) indikerer at eierskapet påvirker kostnadsnivået 
og dermed skattegrunnlaget. Både husleie og bruk av fremmede 
 tjenester er kostnadstyper som kan forventes å bli påvirket 
gjennom konserntilknytning. Dette underbygger hypotesen 
om at forskjell i lønnsomhet i alle fall delvis kan forklares med 
 overskuddsflytting i de flernasjonale selskapene.

2.1 Finansnetto33 + 0,1 %  0,70 %

Finansnettoen indikerer at de flernasjonale konsernene ikke leg
ger vesentlig intern lånefinansiering til driftsselskapene. Finansnet
toen kan også være påvirket av at de norske barnehagene i større 
grad eier egne bygg med økte rentekostnader på eiendomslån.

3. Skattepliktig inntekt 4,72 % 3,44 %
Resultat korrigert for permanente forskjeller, periodiserings
reglene i skatteloven, mottatte konsernbidrag og anvendelse av 
tidligere års framførbare underskudd. 

3.1 Avgitt konsernbidrag  3,76 %  0,88 % Konsernbidrag til andre selskaper i konsern.

4. Endelig skattepliktig 
inntekt

0,96 % 2,56 %

De flernasjonale driftsselskapene flytter i stor grad de skatte-
messige resultatene til øvrige selskaper i konsernet. Dette 
 indikerer at konsernbidrag benyttes bl.a. til å dekke konsern
interne renter i en holdingstruktur, jfr. fig. 2.

 31  Sum driftsinntekter – sum driftskostnader.
32  Permanente forskjeller = ikke skattepliktige inntekter og 
ikke fradragsberettigede kostnader.
33   Finansinntekter – finanskostnader.
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resultatgrad . På grunn av utvalgets størrelse 
og resultatet av den deskriptive analysen, er 
det ikke gjort en tilsvarende analyse for syke
hjem . 

Følgende hypoteser er testet:

Nullhypotesen:

•  Ingen statistisk signifikant differanse mel
lom gjennomsnittet til flernasjonale (U) og 

Tabell 3: Analyse sykehjem

Post
Fler- 
nasjonale

Norsk- 
eide

Kommentar

1.Driftsresultat34 4,31 % 4,67 %
Avviket skyldes marginalt høyere andel totale driftskostnader. Drifts
kostnader med spesielt avvik er analysert i følgende poster: 

1.1 Vare-kostnader. 9,07 % 6,80 %

Sykehjem har relativt lave varekostnader, noe som henger sammen 
med type virksomhet. Andelen fremmedytelser ført som varekostnad 
er tilnærmet den samme. Isolert sett er varekostnader en type  
kostnad hvor internprising kan ha betydning.

1.2 Lønnsandel 72,00 % 66,49 %

Dette indikerer at lønnsnivået er høyere i de flernasjonale sykehjem
mene. Selve lønnsandelen er 2,30 % høyere (58,03 % mot 55,73 %). 
Det er verdt å merke at andelen innberettede pensjonskostnader 
er 0,40 % høyere og andre personalkostnader er 1,45 % høyere i de 
flernasjonale sykehjemmene.

1.3 Av- og nedskrivninger 0,41 % 1,67 %
Forskjellen kan ha sammenheng med eierforholdet til kapitalkrevende 
driftsmidler.

1.2 Andre driftskostnader 14,21 % 20,36 %

Detaljanalysen i Appendix viser at forskjellen i hovedsak gjelder 
leie av fast eiendom, utgiftsføring av verktøy og utstyr, vedlikehold 
av bygg og bruk av fremmede tjenester. På alle disse områdene er 
 kostnadsandelen for de norske selskapene høyest.

2. Ordinært resultat  
før skatt

5,91 % 5,38 %

(For sammenheng mellom ordinært resultat og skattegrunnlaget, 
vises til kommentaren om barnehager.) Ved at det ordinære resultatet 
før skatt for de flernasjonale selskapene er høyere enn for de norsk
eide, underbygges ikke hypotesen for denne bransjen.

2.1 Finansnetto35 + 1,60 % + 0,71 %
Finansnettoen indikerer at de flernasjonale konsernene heller ikke 
i denne bransjen legger vesentlig intern lånefinansiering til drifts-
selskapene.

3. Skattepliktig  
inntekt

6,12 % 3,89 %
Resultat korrigert for permanente forskjeller, periodiseringsreglene 
i skatteloven, mottatte konsernbidrag og anvendelse av tidligere års 
framførbare underskudd. 

4.1 Avgitt konsernbidrag  4,93 %  2,36 % Konsernbidrag ytet til andre selskaper i konsern.

5. Endelig skatte- 
pliktig inntekt

1,20 % 1,53 %

De flernasjonale driftsselskapene flytter i stor grad de skattemes
sige resultatene til øvrige selskaper i konsernet. Dette indikerer at 
konsernbidrag benyttes bl.a. til å dekke konserninterne renter i en 
holdingstruktur, jfr. fig. 2 også i denne bransjen.

norskeide (I) selskap i ordinært resultat før 
skatt eller endelig skattepliktig inntekt som 
andel av sum driftsinntekter .

Alternativ hypotese:

•  Differansen mellom U og I er mindre enn 
null .

•  Differansen mellom U og I er forskjellig  
fra null .

•  Differansen mellom U og I er større  
enn null .

Den avhengige variabelen i modellen er resul
tatgrad, enten ordinært resultat før skatt  eller 

34  Sum driftsinntekter – sum driftskostnader.
35  Finansinntekter – finanskostnader.
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endelig skattepliktig inntekt, begge målt som 
andel av sum driftsinntekter . Uavhengige 
grupper i testen er norskeide og flernasjonale 
selskap .

Testen avviser nullhypotesen om at det er 
 ingen differanse i gjennomsnittet, hvis:

•  tverdien > (+/) 2 .
•  95 % konfidensintervall til differansen, 

inneholder ikke verdien 0 .
•  Pverdien til de alternative hypotesene er  

< 0 .05 .

Resultatet av testen kan sammenfattes i tabell 
4, over .

For ordinært resultat før skatt var det 
 ingen signifikant statistisk differanse mellom 
flernasjonale og norskeide foretak for årene 
2009–2012, mens det for året 2013 var et 
 signifikant høyere resultat for flernasjonale 
selskaper . Indikasjonen fra den deskriptive 
analysen om at det er forskjell i lønnsomhet 
som delvis kan forklares med overskudds
flytting, underbygges derfor ikke . 

For endelig skattepliktig inntekt var det 
ingen signifikant statistisk differanse mellom 
flernasjonale og norskeide selskap for årene 
2009 og i 2013, mens det for årene 2010–
2012 var signifikant lavere endelig skatte
pliktig inntekt i flernasjonale selskaper . Dette 
underbygger at de flernasjonale selskapene i 
større grad enn de norskeide flytter skattemes
sige resultater til øvrige selskaper i konsernet .

Konserngjeld med rentefradrag
Vi har sett på to tilfeldig valgte konsern som 
opererer innenfor de bransjene som analy
seres . Konsern og selskaper er anonymisert . 
Konsernstrukturene er vist i figurene 3 og 4, 
side 58 .

Disse var gjeldende ved utgangen av 2015 . 
Det har i perioden 2009–2016 vært endrin
ger og omorganiseringer i konsernene som 
antas ikke å ha betydning for undersøkelsene 
om rentefradrag på intern gjeld . Der eierfor
hold som kan ha betydning for låneopptak og 
rente fradrag er endret i perioden, er dette an
gitt i konsernstrukturene .

Ved gjennomgang av årsregnskapene for de 
norske selskapene i konsernene, er det under
søkt om selskapene har lån til andre konsern
selskaper, eierselskaper eller andre eiere med 
tilholdssted utenfor Norge, og hvilket ren
tefradrag dette har gitt . Videre er det sett på 
størrelsen av mottatte konsernbidrag hos sel
skaper med rentefradrag . Mottatte konsern
bidrag vil som hovedregel være fradragsberet
tiget i ytende selskap, slik at skatte grunnlag 
flyttes til konsernselskap med rente fradrag .

Konsern med barnehagedrift
I konsernet i figur 3 (s . 58) har det ligget 
 aksjonærlån i selskapet Holding Barnehage 2 i 
perioden 2009–2013 . Opplysningene i notene 

Ordinært resultat før skatt Endelig skattepliktig inntekt

År (U) (I)

Statistisk 
signifikant  
differanse 36

(U) (I)

Statistisk  
signifikant  
differanse

2009 6,43 % 4,51 % Nei 1,74 % 2,30 % Nei

2010 4,20 % 3,52 % Nei 0,92 % 2,35 % Ja

2011 0,63 % 2,83 % Nei 0,18 % 1,54 % Ja

2012 1,72 % 3,32 % Nei 0,04 % 2,02 % Ja

2013 6,21 % 3,35 % Ja 1,54 % 2,31 % Nei

Tabell 4: Gjennomsnitt som andel av driftsinntekter

36  Sum statistisk signifikant differanse til 5 prosent 
signifikans nivå.
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til årsregnskapet angir ikke hvilke aksjonærer 
som har gitt lånene . Med utgangspunkt i at 
selskapet i perioden har vært eid av forskjel
lige utenlandske Equity Fond med eierandeler 
mellom 65,6 prosent og 91,8 prosent, er det 

rimelig å anta at det er en eller flere av disse 
aksjonærene som har gitt lån39 . I de øvrige 
selskapene viser ikke årsregnskapene tilsva
rende finansiering . I perioden 2009–2013 er 
følgende opplyst:

Selskap Mottatt  
konsernbidrag 

Rentekostnader 
aksjonærlån

Holding  
Barnehage 2

92,8 mill. kr. 45,0 mill. kr.

Mottatte konsernbidrag er delvis benyttet til 
å dekke rentekostnadene på aksjonærlån . På 

Figur 3: Konsern med barnehagedrift 37

37  Konsernet driver barnehager, grunnskoler og voksen-
opplæring i Sverige, Norge og Tyskland. 
38  Konsernet er et privat helse- og omsorgsforetak med 
virksomhet i Sverige, Norge og Danmark. 
39  I årsregnskapene er brukt begrepet renter på eierlån og 
selgerkreditt. Renter på eierlån er beregnet ut fra lånebeløp 
og oppgitt rentesats.

Figur 4: Konsern med (bl.a.) sykehjemsdrift 38

Holding Sykehjem 1

Drift Sykehjem 1

Holding Sykehjem 2

Drift Sykehjem 3Drift Sykehjem 2

Utland

Norge 

 100 % t.o.m. 2009

Holding Utland AB

100 % 100 % 100 %

Holding Utland II

100  % f.o.m. 2010

100  %

Holding Barnehage 1

Drift Barnehage 1

Holding Barnehage 2

Drift Barnehage 4Drift Barnehage 3Drift Barnehage 2

Utland

Norge 

100 %

Holding Utland

100 %

T.o.m. 2013 Equity Fond 

65,6 % –91,8 %

100 %

 

Frittstående 

driftsselskaper

100 % 100 %
100 %

100 %

100 %
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den måten synes 45,0 mill . kr . i skattegrunn
lag (tilsvarende en skatt på ca . 12,6 mill . kr .) 
å være ført ut av Norge ved rentefradrag i 
 perioden 2009–2013 . 

Konsern med (blant annet) sykehjemsdrift
I konsernet i fig . 4 har det ligget aksjonærlån 
fra utenlandsk konsernselskap i selskapene 
Holding Sykehjem 1 og Holding Sykehjem 2 i 
perioden 2009–2013 . Notene til årsregnska
pene er informative, og angir hvilke konsern
selskaper som har gitt lånene, hvilke selskaper 
det er mottatt konsernbidrag fra og gitt kon
sernbidrag til . Dette gir god informasjon om 
belåning og rentefradrag . I de øvrige selskapene 
viser ikke årsregnskapene tilsvarende finansier
ing . I perioden 2009–2013 er følgende opplyst:

Selskap Mottatt  
konsern-bidrag 

Rente-
kostnader 
aksjonærlån

Holding Sykehjem 1 286,9 mill. kr. 199,3 mill. kr.

Holding Sykehjem 2 210,4 mill. kr. 138,3 mill. kr.

Totalt 497,3 mill. kr. 337,6 mill. kr.

Mottatte konsernbidrag er delvis benyttet til 
å dekke rentekostnadene på aksjonærlån . På 
den måten synes 337,6 mill . kr . i skattegrunn
lag (tilsvarende en skatt på ca . 94,5 mill . kr .) 

År Holding Sykehjem 1 Holding Sykehjem 2
Holding 
Barnehage 1

Holding  
Barnehage 2

2009 Ikke kommentert 9 %

2010 Markedsmessige vilkår Ikke kommentert 9 %

2011
8,66 % 
Markedsmessige vilkår

Morselskapets rente til 
långiver + 1 %

9 %

2012
8,66 % 
Markedsmessige vilkår

Morselskapets rente til 
långiver + 1 %

9 %

2013
Fast rentesats til morselskap 
Markedsmessige vilkår

Morselskapets rente til 
långiver + 1 %

9 %

2014
5,00 % 
Markedsmessige vilkår

Gjeldskonvertering 
Lån avviklet

Lån avviklet

2015
5,00 % 
Markedsmessige vilkår

Lån avviklet Lån avviklet Ikke kommentert

2016
5,00 % 
Markedsmessige vilkår

Lån avviklet Lån avviklet Ikke kommentert

Tabell 5: Pris interne lån ifølge årsberetninger og noter

å være ført ut av Norge ved rentefradrag i 
 perioden 2009–2013 . 

Konsernintern prising av renter
Prising av konserninterne renter er en del  
av interessefellesskapsproblematikken . Jenssen 
(2011) nevner at skattemyndighetenes inngri
pen overfor finansieringsstrukturer tidligere i 
stor grad har handlet om justering av rente
sats, som er den tradisjonelle anvendelsen av 
armlengdeprinsippet . 

I notene til Holding Sykehjem 1 opp lyses 
det at skattemyndighetene har hatt bok
ettersyn for årene 2010–2013 med fokus på 
lån gitt av morselskapet i utlandet og varslet 
endring som kan medføre vesentlig økning i 
resultat og skattekostnad . Selskapet sier seg i 
noten uenig med Skatteetaten . Det er i senere 
regnskap ikke opplyst om utfallet av uenig
heten eller korrigert for endringer . Det er ikke 
kommentert om det er rentesatsen eller tynn 
kapitalisering som har vært tema . Fra 2014 
er rentesatsen justert ned fra 8,66 prosent til 
5,00 prosent på konserninterne lån . Dette in
dikerer at rente satsen har vært høy . 

Generelt er det vanskelig å påstå at rente
satsene er vesentlig påvirket av interesse
fellesskapet . Skatteverket (2012) avdekket 
rente satser i størrelsesorden 9–15 prosent i de 
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konsernene de så på (i fire tilfeller lå rentene 
dog vesentlig lavere) . De kommenterte dette 
som høye rentesatser .

Rentebegrensningsregelen
Det er påpekt at en eventuell begrensning i 
rentefradraget ut over armlengdeprinsippet, 
bør lovreguleres i Norge slik det er gjort i mange 
andre land. En slik lovregel kom i Norge med 
virkning fra 1 .1 .2014 i form av rentebegrens
ningsregelen i skattelovens § 641 . Formålet 
med rentebegrensningsregelen er å motvirke 
flernasjonale konserns mulighet til uthuling av 
det norske skattegrunnlaget gjennom skatte
planlegging ved rentefradrag, samt å bidra 
til likere konkurransevilkår mellom norsk
eide og flernasjonale virksomheter (Prop .  
1 LS [2013–2014]) . Rentebegrensningsrege
len kommer ikke til anvendelse for selskaper 
som har netto rentekostnader på 5 mill . kr . 
 eller  lavere . Overstiges terskelbeløpet, gjelder 
rente begrensningsregelen fullt ut .40

Det skal beregnes en årlig rentefradrags
ramme basert på det enkelte selskaps skatte
messige resultatstørrelser41 . Det enkelte 
 selskap gis rentefradrag med 25 prosent (før 
2016: 30 prosent) av rentefradragsrammen . 

 Det er rentekostnader til nærstående42 
 (interne renter) som begrenses, mens det er fullt 

fradrag for eksterne rentekostnader . Siden alle 
rentene skal medtas ved oppfyllelsen av rente
fradragsrammen, kan interne renter begrenses 
selv om de ikke overstiger fradragsrammen . 
Fradragsrammen begrenser rentefradraget og 
øker skattegrunnlaget . Begrenset rentefradrag 
kan framføres i de ti påfølgende inntektsårene .43 

Mottatt konsernbidrag øker alminne
lig inntekt og dermed også fradragsrammen . 
Konsernbidragsreglene gir dermed en viss mu
lighet for samordning innenfor konsern . Nor
ske studier som analyserer den skattemessige 
virkningen av innføringen av rentebegrens
ningsregelen er ikke gjennomgått . Skatte
verket har utarbeidet to oppfølgingsrapporter 
om skatteplanlegging innenfor velferdssekto
ren i Sverige (Skatteverket 2015 og 2016) . Det 
konkluderes med at skatteplanlegging med 
interne lån og rentefradrag tilnærmet er opp
hørt, og at interne lån for en stor del er erstat
tet av egenkapital . Årsaken tillegges de nye 
rentebegrensningsreglene som ble innført i 
Sverige fra 201344 sammen med den oppmerk
somheten problemstillingen har fått i medier 
og blant politikere . 

De to konsernene som er gjennomgått er 
fulgt opp for årene 2014–2016 for å se på 
rente begrensningsregelens påvirkning på 
 finansieringsstruktur og interne rentefra
drag .

Konsern med barnehagedrift
Eierforholdene i konsernet endret seg fra 2013 
til 2014 . Alle aksjer i Holding Barnehage 2 
ble solgt til Holding Barnehage 1, et norsk 
 holdingselskap 100 prosent eid fra utlandet . 
Kjøpet ble finansiert med like deler egen

40  Begrepet netto rentekostnader defineres som rentekost-
nader med fradrag for renteinntekter.
41  EBITDA = Earnings before interests, taxes, depreciations 
and amortizations – dvs. inntjening før renter, skatt, avskriv-
ninger og nedskrivninger.
42  Og i noen tilfeller også der giver ikke er nærstående.
43  I et høringsnotat fra 4. mai 2017 foreslår Finansdeparte-
mentet å utvide rentebegrensningsreglen ved at også ek-
sterne rentekostnader omfattes av begrensningen. Samtidig 
foreslås at selskap kan kreve fullt fradrag for rentekostnader 
i inntektsåret dersom det godtgjør at egenkapitalandelen 
i selskapet, eller i den norske delen av konsernet, ikke er 
lavere enn egenkapitalandelen i konsernregnskapet globalt. 
(Finansdepartementet 2017).
44 Reglene er noe annerledes innrettet enn de norske 
reglene, men har samme formål – å begrense fradragsretten 
for interne renter.

Figur 5: Rentefradragsrammen

Alminnelig (skattepliktig) inntekt før rentebegrensning

+  Skattemessige avskrivninger

+  Netto skattemessige rentekostnader

=  Beregningsgrunnlag (EBITDA)

Rentefradragsrammen = 25 % av EBITDA
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kapital og ekstern lånefinansiering samt lang
siktig konserngjeld på 20 mill . kr .

I årsregnskapet for 2016 er langsiktig kon
serngjeld uforandret . Ifølge skattenoten er 
rentefradraget for 2016 begrenset etter rente
begrensningsregelen med 12,8 mill . kr . som 
øker den skattepliktige inntekten . 

I Holding Barnehager 2 ble aksjonærlåne
ne i hovedsak avviklet fra 2014/2015 .

Konsern med (blant annet) sykehjemsdrift
I Holding Sykehjem 2 er konserngjelden avviklet 
og konvertert til egenkapital i 2014 . Holding 
Sykehjem 1 er fortsatt finansiert med gjeld til 
konsernselskap i utlandet . Konserngjelden har 
økt med ca . 30 prosent fra utgangen av 2013 til 
utgangen av 2016 . Rentekostnadene på den in
terne gjelden er dog redusert fra 2013/2014 til 
2015 og 2016 . Årsaken til nedgangen er redu
sert rentesats .  Reduserte rentekostnader øker 
isolert sett den skattepliktige inntekten .

Rentefradraget er begrenset av rente
begrensningsregelen . Ved utgangen av 2014 
og 2015 var rentefradraget totalt begrenset 
med henholdsvis 40,2 mill . kr . og 43,7 mill . 
kr . Dette økte den skattepliktige inntekten 
i 2014 og i 2015 . Ved utgangen av 2016 er 
rentebegrensningen redusert til 28,3 mill . kr ., 
dvs . at 15,4 mill . kr . av tidligere begrensning 
er kommet til fradrag i 2016 . Økt rentefradrag 
oppnås ved å tilføre selskapet økt konsern
bidrag for 2015 og 2016 . 

Oppsummerende kommentarer
Hypotesen som er testet i denne artikkelen er 
at flernasjonale selskaper, også innenfor vel
ferdssektoren, vil benytte seg av mulighetene 
til skattemotivert overskuddsflytting, og at 
dette vil slå ut i lavere lønnsomhet og lavere 
betalbar skatt for de norske selskapene i fler
nasjonale konsern . 

Forskning som er gjort på norske data un
derbygger hypotesen . De norske studiene er 
konsistente på at det foregår overskuddsflyt
ting i flernasjonale selskaper, og bekrefter at 
overskuddsflytting ikke er en problemstilling 

som kun gjelder store selskaper i land med 
høy selskapsbeskatning eller i spesielle bran
sjer . Skatte verket (2012, 2015) bekrefter over
skuddsflytting i velferdssektoren i Sverige, 
i hovedsak gjennom bruk av interne lån og 
rente fradrag .

Gjennomgangen av spesifiserte regnskaps
data for to bransjer innenfor velferdssektoren 
underbygger ikke entydig disse forsknings
resultatene . I barnehagesektoren synes data
ene å underbygge resultatene fra annen fors
kning ved at de flernasjonale selskapene har 
lavere lønnsomhet enn de norskeide . Dette un
derbygger hypotesen . Gjennomført ttest viser 
dog ikke slike entydige signifikante forskjeller . 
Innenfor sykehjemsektoren gir ikke dataene 
samme konklusjon . Her er lønnsomheten til
nærmet lik mellom norskeide og flernasjonale 
selskaper . Dog viser endelig skattepliktig inn
tekt i begge sektorer at skatte messige  resultater 
i flernasjonale driftsselskaper i større grad enn 
i norskeide, flyttes til andre selskaper i konser
net ved bruk av konsernbidrag . Dette kan ha 
sammenheng med at konsernbidrag blant an
net benyttes til å dekke konsern interne renter i 
flernasjonale konsern .

Gjennomgang av to tilfeldig utvalgte kon
sern viser at konserninterne lån med rentefra
drag benyttes i velferdssektoren i Norge . Skat
tegrunnlag i norske konsernselskaper blir ved 
konsernbidrag og rentebetalinger på intern 
gjeld overført til eier eller andre konsernsel
skaper utenfor Norge . Dette underbygger fun
nene gjort av Skatteverket i Sverige og også 
den forskningen som er gjort av dette i Norge .

Rentebegrensningsregelen har redusert bru
ken av intern gjeld og interne rentefradrag i 
velferdssektoren . Dette samsvarer med konklu
sjonen til Skatteverket (2016) . Men bruken av 
konsernintern lånefinansiering er ikke bortfalt i 
Norge, slik den svenske rapporten indikerer har 
vært tilfelle i Sverige . Rente begrensningsregelen 
har allikevel, gjennom redusert bruk av intern 
lånefinansiering, og begrensninger i fradraget 
for interne renter bidratt til å redusere over
skuddsflytting . Det samme gjelder reduserte 
rentesatser på interne lån .
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Appendix
BARNEHAGER SYKEHJEM

Næringsoppgave 2 s. 2-3 Fler-
nasjonale

Norsk-
eide

Fler-
nasjonale

Norsk-
eide

9000 Sum driftsinntekter 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

4005 Varekostnad 1,92 % 1,57 % 6,85 % 4,68 %

4295 Beh.endring via og fv 0,01 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

4500 Fremmedytelser og 
underentrepriser 0,00 % 1,40 % 2,23 % 2,12 %

4995 Beh.endring egenutv. 
AM 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Sum varekostnad 1,92 % 2,96 % 9,07 % 6,80 %

5000 Lønn, feriepenger mv 53,44 % 57,77 % 58,03 % 55,73 %

5300 Annen oppgavepl. 
godtgjørelse 0,00 % 0,09 % 0,08 % 0,12 %

5400 Arbeidsgiveravgift 7,64 % 8,05 % 8,75 % 7,34 %

5420 Innber. pl. pensjons
kostnad 2,52 % 2,03 % 2,92 % 2,52 %

5600 Arb.godtgj. til eiere i 
ANS mv 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

5990 Annen personal
kostnad 2,31 % 1,28 % 2,22 % 0,77 %

Sum personalkostnad 65,92 % 69,22 % 72,00 % 66,49 %

6000 Avskrivning varige 
driftsmidler 1,12 % 3,57 % 0,41 % 1,59 %

6050 Nedskrivning varige 
driftsmidler 0,00 % 0,02 % 0,00 % 0,08 %

6100 Frakt og transport 
vedr. salg 0,00 % 0,02 % 0,00 % 0,02 %

6200 Energi, brensel vedr. 
produksjon 0,00 % 0,12 % 0,18 % 0,30 %

6300 Leie lokale 11,81 % 3,93 % 3,71 % 5,53 %

6340 Lys, varme 0,91 % 0,76 % 1,31 % 1,13 %

6395 Renovasjon, vann, 
avløp mv 2,07 % 1,97 % 1,54 % 1,11 %

6400 Leie maskiner, inven
tar, transportmidler 1,06 % 0,31 % 0,27 % 0,45 %

6500 Verktøy som ikke 
aktiveres 1,14 % 2,10 % 0,79 % 1,38 %

6600 Rep. og vedlikehold 
bygg 0,61 % 0,95 % 0,11 % 0,64 %

6695 Rep. g vedlikehold 
annet 0,40 % 0,38 % 0,41 % 0,45 %

6700 Fremmed tjeneste 5,89 % 3,78 % 1,77 % 3,60 %

6995 Kontorkostnader, 
telefon mv 0,71 % 1,17 % 0,56 % 0,93 %

7000 Drivstoff transport
midler 0,06 % 0,07 % 0,16 % 0,19 %

7020 Vedlikehold mv 
transportmidler 0,01 % 0,05 % 0,08 % 0,16 %

7040 Forsikringer trans
portmidler 0,02 % 0,03 % 0,04 % 0,08 %

7080 Bilkostnader privat bil 
i næring 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

7099 Privat bruk arbeids
givers bil 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

7155 Oppgavepliktig reise/
diett/bilgodtgj. 0,21 % 0,08 % 0,07 % 0,24 %

7165 Ikke oppgavepliktig 
reise/diett 0,09 % 0,20 % 0,23 % 0,32 %

7295 Provisjonskostnad 0,08 % 0,02 % 0,01 % 0,00 %

BARNEHAGER SYKEHJEM

Næringsoppgave 2 s. 2-3 Fler-
nasjonale

Norsk-
eide

Fler-
nasjonale

Norsk-
eide

7330 Salgs og reklam
ekostnader 0,19 % 0,19 % 0,10 % 0,17 %

7370 Representasjons
kostnader 0,00 % 0,01 % 0,01 % 0,01 %

7490 Kontingenter 0,06 % 0,14 % 0,34 % 0,11 %

7500 Forsikringspremier 0,10 % 0,25 % 0,05 % 0,21 %

7565 Garanti og  
servicekostnad 0,00 % 0,00 % 0,01 % 0,01 %

7600 Lisens, patentkostn. 
og royalty 0,02 % 0,01 % 0,11 % 0,13 %

7700 Annen kostnad 1,11 % 1,13 % 2,30 % 2,27 %

7800 Tap avgang AM 0,00 % 0,01 % 0,00 % 0,47 %

7830 Tap på fordringer 0,05 % 0,09 % 0,03 % 0,44 %

7880 Tap salg driftsmidler 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

7885 Tap avgang finansi
elle AM 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Sum andre driftskostnader 26,59 % 17,80 % 14,21 % 20,36 %

9010 Sum driftskostnader 95,56 % 93,57 % 95,69 % 95,33 %

9050 Driftsresultat 4,44 % 6,43 % 4,31 % 4,67 %

9060 Sum finansinntekter 1,13 % 2,38 % 2,68 % 2,86 %

9070 Sum finanskostnader 1,04 % 3,08 % 1,08 % 2,15 %

9100 Ordinært resultat før 
skattekostnad 4,54 % 5,72 % 5,91 % 5,38 %

9200 Årsresultat 3,21 % 4,38 % 4,27 % 4,18 %

Side 4 i nærings oppgave 2

0900 Sum tillegg i nærings
inntekt 2,01 % 2,29 % 4,58 % 3,93 %

0910 Sum fradrag i nærings
inntekt 1,17 % 3,13 % 5,38 % 4,88 %

0970 Sum næringsinntekt 4,05 % 3,54 % 3,48 % 3,22 %

Side 2 i selvangivelsen

201 Næringsinntekt over
ført (positiv) 5,72 % 5,37 % 4,36 % 5,05 %

207 Mottatt konsernbidrag 1,22 % 0,78 % 3,40 % 0,95 %

220 Sum inntekter 6,95 % 6,15 % 7,76 % 6,00 %

222 Underskudd overført 
(negativ næringsinntekt) 1,67 % 1,83 % 0,88 % 1,83 %

223 Fradrag korreksjon
sinntekt tidl. år 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

230 Sum fradrag 1,67 % 1,83 % 0,88 % 1,84 %

231 Inntekt før anvendelse 
av framførbart underskudd 5,28 % 4,32 % 6,88 % 4,16 %

232 Anvendelse framførbart 
underskudd 0,56 % 0,88 % 0,76 % 0,27 %

240 Inntekt før ev fradrag 
ytet konsernbidrag 4,72 % 3,44 % 6,12 % 3,89 %

252 Ytet konsernbidrag 3,76 % 0,88 % 4,93 % 2,36 %

260 Alminnelig inntekt 
(årets skattegrunnlag) 0,96 % 2,56 % 1,20 % 1,53 %
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Å skape et system som kan ivareta barnets 
beste, er en offentlig oppgave . Gjennom av
sløringer i mediene har vi sett at kommers
ielle aktører i barnevernet tjener millioner av 
kroner på et behov som vårt samfunn har . 
Behovet for å sikre barn som trenger det en 
trygg oppvekst . Offentlige midler blir brukt 
for å dekke mangelen på offentlig kapasitet 
i et  uregulert marked . Kommersielle aktører 
løfter millionene de tjener ut av landet, og 
unngår å betale skatt til felleskapet . 

Elisabeth BackeHansen, en av våre frem
ste forskere i barnevernsammenheng, stil
ler følgende spørsmål i Kommunal Rapport 
17 .11 2017: «I hvor stor grad og hvor lenge 
skal hardt pressede barnevernstjenester være 
nødt til å velge disse løsningene, som både er 
juridisk betenkelige ifølge Barne, ungdoms 
og familiedirektoratet, og dessuten koster ve
sentlig mer enn ansatte i tjenesten?» Et forsøk 
på å besvare dette spørsmålet, gjøres i denne 
artikkelen . Og da må vi ta utgangspunkt i 
hvem barnevernsarbeidet er til for .

Denne artikkelen vil ikke dvele ved den økonomiske og  
faglige debatten som alltid pågår for å bygge systemer som kan 
gi barn trygghet i oppveksten. Artikkelen vil forsøke å skape 
en forståelse for hvilket arbeid som må til for å hjelpe barn 
som lever med for stor grad av utrygghet i sin hverdag. 

Beskytte barnet
Lisa er en jente på 12 år . I fire år har hun levd 
med at faren drikker for mye alkohol . Når 
han drikker, er han som regel sint på moren 
og Lisa . Når han er full – og det er han to 
til tre ganger i uka – så sier han at det er på 
grunn av dem at ting er blitt så vanskelig . Han 
jobbet i byggebransjen og ble skadet i en fall
ulykke . Han er uten jobb, er mye trist og lei 
seg, og har en hofte som gjør vondt . 

Moren jobber som renholder i et privat fir
ma . Moren blir ofte stille når mannen hennes 
drikker . Hun vil ikke at han skal bli irritert 
eller sint . Det er ofte slik . Det går ut over de to 
nærmeste . Men han er jo bra å være sammen 
med når han ikke er full . Lisa har spurt moren 
om hun ikke kan be faren om å la være å si 
de ubehagelige tingene . Moren blir lei seg når 
hun spør om det . Så Lisa har sluttet å spørre . 

Lisa synes det er verst når hun ligger i 
senga og hører faren kjefte på moren . De har 
ikke så mye penger siden faren er uten jobb . 
På skolen er Lisa stille og flink . Læreren gir 

Hvorfor bør 
barnevern være 
offentlig?
Kjell Arne Lie  rådgiver i Seksjon helse og sosial, 
og leder av faggruppe barnevern i Fagforbundet.  
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henne ros . Han legger merke til at hun ofte 
står for seg selv, men regner med at hun er av 
den sjenerte typen . Han har så mange andre 
elever i klassen som trenger oppmerksomhet . 
Og slik går dagene . Lisas utrygghet semente
res som en del av Lisas personlighet .   

Dette ikke er en unik historie . Ca . 100 000 
barn i Norge opplever dette1 .  Vi har skapt en 
barnevernslov som er av de beste i verden, for 
å gjøre det mulig for barn å slippe unna en 
barndom som fører til et voksenliv som ikke 
fungerer . 

Barnevernsarbeid
Når barnevernet kommer inn i Lisas liv, skjer 
det igjennom en bekymringsmelding . Den kan 
komme fra andre deler av familien, en nabo, 
faren til en venninne eller en voksen som gjen
kjenner Lisas måte å være på . I denne histori
en ser det ikke ut til å være skolen som melder 
bekymring . 

Bekymringen skal vurderes i løpet av 
sju dager . Da er det viktig hva som står i 
den . Vurderingen foretas gjerne av ledelsen 
i barne vernstjenesten og krever kompetanse 
på flere felt, i det minste juridisk, psykolo
gisk, sosiologisk og pedagogisk kompetanse . 
I tillegg kreves det en bred forståelse av disse 
fagfeltenes innhold . I de siste årene har tilsyn 
vist at for mange meldinger har blitt henlagt2 . 
Lisas bekymringsmelding blir ikke henlagt . 
Den har ordene drikking, far og stille i seg . 
Kunnskapen barneverntjenesten har om barn 
av rusmisbrukere fører til at de bestemmer at 
det skal igangsettes en undersøkelse . 

Lisas bekymringsmelding gis til en av de 
ansatte som jobber i barnevernstjenesten . 
Denne personen skal – kanskje sammen med 
annen – sette i gang en undersøkelse for å fin
ne ut om Lisa får god nok omsorg hjemme . 
Barnevernsarbeideren må snakke med Lisa . 
Hvordan barnevernstjenesten gjør dette, hvor 
mye tid barnevernsarbeideren investerer for 
å skape en trygg relasjon til Lisa, virker inn 
på hvor mye Lisa vil fortelle om det som er 
vanskelig for henne . Måten barnevernsarbei
deren møter moren og faren på, vil også ha 

betydning for Lisa . Det å klare å lage en trygg 
relasjon til to foreldre som nå opplever en ek
sistensiell angst, er en kompetanse det krever 
lang tid å utvikle .

Barnevernsarbeideren skal nå innhente 
opplysninger fra informanter som barneverns
tjenesten mener er viktig for å belyse hvordan 
Lisa har det . Det kan være læreren, helsesøs
ter, fastlegen, naboer, politi eller andre som 
kan ha kunnskap om Lisa . Barnevernstjenes
ten informerer Lisa og foreldrene om hva de 
ønsker å gjøre i undersøkelsen . Foreldrene bes 
om å undertegne en samtykkeerklæring som 
gir barneverntjenesten mulighet til å foreta 
undersøkelsen uten å bruke retten og plikten 
i barnevernloven . En undersøkelse som skjer i 
åpenhet og tett samarbeid med Lisa og forel
drene, legger et grunnlag for en god løsning . 
En undersøkelse som gjennomføres uten at 
det skapes god samhandling med Lisa og for
eldrene, vil ofte forverre situasjonen . 

Ulike hjelpetiltak
Etter tre måneder skal undersøkelsen være 
 ferdig . Vi vet at slike undersøkelser har ulik 
kvalitet .3 I dette tilfellet vil nok barnevern
tjenesten forsøke å sette inn hjelpetiltak for å 

1  Arbeids- og sosialdepartementet skriver i en rapport 
(2005) at det kan dreie seg om så mange som 200.000 barn. 
Tall fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) har 
beregnet at mellom 50.000 og 150.000 barn i Norge lever 
med foreldre som er avhengig av rusmidler (Rossow, Moan 
& Natvig, 2009). I en rapport fra Folkehelseinstituttet (2011) 
heter det at 90.000 barn her i landet har minst én forelder 
som misbruker alkohol, og hos 410.000 norske barn har en 
av foreldrene en psykisk lidelse.
2  NOU 2016:16. «Riksrevisjonen skriver at mange barn ikke 
blir fanget opp tidlig av barnevernet fordi bekymringsmel-
dinger feilaktig blir henlagt eller fordi man ikke innhenter 
ytterligere informasjon fra melder før henleggelse.» 
3  NOU 2016:16 «Regionalt kunnskapssenter for barn og 
unge – Psykisk helse og barnevern sluttførte i 2015 et 
forskingsprosjekt om hvordan 18 barnevernstjenester 
planlegger, organiserer og gjennomfører undersøkelser. 
Resultatene viste at det var stor variasjon mellom tjenestene 
i hvordan de gjennomførte undersøkelsene. Det er blant 
annet variasjon når det gjelder andel henlagte undersøkelser 
og undersøkelser gjennomført innenfor tidsfristen.»
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trygge Lisa, etter et prinsipp i barneverns loven 
som heter det mildeste inngreps prinsipp4 . 

Hjelpetiltakene kan være flere . Faren er
kjenner alkoholmisbruket og lar seg behandle . 
Lisa flytter midlertidig til en i familien mens 
barnevernstjenesten gir, eller finner hjelp til 
moren og faren . Moren kan anbefales å skille 
seg fra faren . Uansett hjelpetiltak, skal det 
bygge på hva som er best for Lisa . 

Hvis barnevernstjenesten mener at det of
fentlige skal overta omsorgen for Lisa, er det 
en lengre prosess . Lisa og foreldrene blir in
formert om barnevernstjenestens beslutning, 
og kan skaffe seg en advokat . Foreldrene og 
barnevernstjenesten forbedrer seg nå til en 
fylkesnemdsak . Nemda skal rettslig avgjøre 
om det er grunnlag for en omsorgsoverta
kelse . Blir drikkingen til faren for vanskelig 
for Lisa, kan barnevernstjenesten vurdere at 
situasjonen er akutt og flytte henne raskt . 

Både hjelpetiltakene og omsorgsovertakel
sen vil kreve høy kompetanse og tid fra barne
vernstjenesten for å sikre Lisa trygghet . 

Nemda kan komme til en kjennelse som 
sier at Lisa ikke kan ivaretas av foreldrene . 
Dette er et vanskelig valg, og skal kun gjø
res når alle andre muligheter er prøvd . En slik 
inngripen går ofte imot barnets og foreldrenes 
vilje, og er en offentlig myndighetsutøvelse 
som aldri må løftes ut av offentlig kontroll . 
Hvis omsorgsovertakelsen er uunngåelig, 

overtas omsorgen av barnevernstjenesten . 
Når vedtaket fra nemda er klart, skal barne
vernstjenesten finne et fosterhjem som pas
ser for Lisa . Fosterhjemmet skal godkjennes 
av kommunen det er plassert i . Det skal også 
godkjennes av barnevernstjenesten som over
tar omsorgen for Lisa . 

Tilsyn har vist at det har vært stor svikt 
i fosterhjemsarbeidet .5 Barnevernstjenesten 
skal sørge for at det blir opprettet en tilsyns
person for Lisa . Denne personen skal kontrol
lere at fosterhjemmet og barneverns tjenesten 
gjør det som er til det beste for Lisa . Barne
vernstjenesten skal besøke fosterhjemmet 
minst fire ganger i året for sjekke at hun har 
det bra og veilede fosterhjemmet . Foster
hjemsarbeidet krever god innsikt i regelverket 
og tid til å hjelpe fosterforeldrene til å gjøre 
en god jobb . 

Hvis Lisa får så store vanskeligheter at hun 
ikke kan bo i fosterhjemmet, må hun flytte til 
en barnevernsinstitusjon . Hvor gode miljø
terapeutene er til å se Lisa og hennes behov, er 
avgjørende for om hun klarer å hanskes med 
vanskelighetene . Hvis Lisa er under omsorg 
av barnevernstjenesten ved fylte 18 år, skal 
barnevernstjenesten ha et ettervern for henne . 
Det betyr at barneverntjenesten skal hjelpe 
henne inn i voksentilværelsen . Et arbeid som 
krever tid, omtanke og kompetanse .   

Hva trenger barnet?
Historien gir et bilde av kompleksiteten i 
barnevernsarbeidet . Dette har ført til mange 
handlinger som ikke er til barnets beste . Gjen
nom de siste årene har flere tilsynsrapporter 
og historier i mediene vist at barnevernet i 
Norge ikke har klart å følge barnevernsloven .

Menneskerettsdomstolen (EMD) har åpnet 
ni saker mot barnevernet i Norge . En under
søkelse fra SSB viser høy turnover i barnever
net6, og NOU 2017: 12 Svikt og svik viser at 
barneverntjenesten er en del av systemet som 
svikter når barn blir utsatt for vold . Nåvæ
rende regjering har innsett at det er mangler 
i norsk barnevern . Det er denne innsikten 
som ligger bak barnevernsreformen (Prop 73 .  

4  BARNERETTSADVOKATER.NO: «Mildeste inngreps 
prinsipp går ut på at barnevernet ikke skal sette i verk mer 
inngripende tiltak enn nødvendig for å oppnå akseptabel 
omsorgssituasjon. Barnevernet skal f.eks. vurdere mindre 
inngripende hjelpetiltak før de iverksetter sak om omsorgs-
overtakelse.»
5 Helsetilsynet: Får barn som bor i fosterhjem den oppfølgin-
gen av barneverntjenesten som de har behov for og krav på? 
Svaret er nei, viser Statens helsetilsyns oppsummering av det 
landsomfattende tilsynet i 2013 og 2014. På områdene som 
ble undersøkt, fant fylkesmennene som utførte tilsynene 
lovbrudd og/eller forbedringsområder i 71 av 94 barne-
verntjenester. De 71 barneverntjenestene representerer til 
sammen 123 kommuner.
6 SSB: I det kommunale barnevernet var det 31,5 prosent fra 
2010 til 2011. Institusjoner innenfor  barne- og ungdomsvern 
ligger høyere med 35,0 prosent.
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L 2016–2017) og forslaget fra regjeringen om 
80 millioner til et kompetanseløft i barnever
net . 

I dag er det riktig å hevde at myndighetene 
jobber godt for at barnevernet skal klare må
let sitt om å hjelpe barn i utrygge situasjoner . 
Det krever at ansatte har tid nok til å vurdere 
hvert enkelt barns behov i den livssituasjonen 
det er i, og har en kompetanse som kommer 
fra god utdanning og en lengre tid i praksis
feltet . Men samtidig legger regjeringen til 
rette for at kommersielle aktører skal utføre 
tjenester i barnevernet .

Barnevernsarbeidet kan deles det i to . Det 
ene er barneverntjenestens arbeid; det andre 
er det miljøterapeutiske arbeidet som utføres 
på barnevernsinstitusjonene og i fosterhjem
mene . Begge deler krever et systematisk arbeid 
som må sikres igjennom en trygg tilførsel av 
økonomiske og menneskelige ressurser . 

Offentlig eller privat?
I et svarbrev fra statsråd Solveig Horne på et 
dokument 8forslag (dokument nr . 8:19S (2017
2018) fra stortingsrepresentanter om å sikre et 
trygt og stabilt barnevern uten profitt, sier hun: 
«Jeg mener at det som utgangspunkt ikke er et 
problem at kommersielle aktører har en rimelig 
avkastning på sine investeringer og et rimelig 
vederlag for sin arbeidsinnsats, når de leverer 
tjenester det offentlige har behov for .»

Et annet sted i svarbrevet sier hun: «Det 
er i tillegg ofte utfordrende å måle kvaliteten 
på og effekten av tiltak og tjenester i barne
vernet, og det er stor grad av skjønnsutøvelse 
i tjenesten . Dermed er det vanskelig å sørge 
for at alle involverte har tilstrekkelig og lik 
informasjon om barnets behov og utvikling .»

Nå er jo dette to sitater som er hentet ut 
fra et lengre svar . Men det peker allikevel på 
noe helt sentralt i alt barnevernsarbeid . Det er 
komplisert og vanskelig å sikre barnets bes
te . Er det mulig å sikre et samarbeid mellom 
en offentlig tjeneste som er organisert for å 
gi barnet trygghet og en privat tjeneste som 
er organisert for å tjene på å gi barnet trygg
het? Vi har sett for mange eksempler på at det 

private ikke er den beste løsningen . Ett viktig 
eksempel er Glassjentasaken . Tilsynsrappor
ten Dei forsto meg ikkje fra fylkesmennene i 
Troms, Rogaland og Hordaland er vond les
ning . Rapporten forteller om svikt i alle ledd 
i barnevernet, og de private tjenestene var en 
del av dette . 

Må sikre barnets beste
Hvis vi klarer å se kompleksiteten i barne
vernsarbeidet, burde det være mulig å forstå 
at det kreves et systematisk og høykompetent 
arbeid for å sikre barnets beste . Dette syste
matiske arbeidet må skapes i et arbeidsliv som 
er trygt . Private barnevernsansatte har i dag 
ikke arbeidsforhold som sikrer det systema
tiske arbeidet som er nødvendig7 . Med et ar
beidsliv med et trepartssamarbeid som tar ar
beidsmiljølovens forutsetninger inn over seg, 
kan vi klare å skape arbeidsvilkår som gjør 
det mulig å sikre et systematisk og høykom
petent arbeidsliv .   

Vi har bestemt oss som nasjon for at våre 
barn skal vokse opp i en trygg tilværelse så 
lenge det er mulig . Politisk ideologi som tror at 
kommersielle tiltak kan løse de utfordringene 
utrygge barn møter, tar ikke hensyn til beho
vene disse barna har . Elisabeth BackeHansen 
sier om dette: «Det hele står og faller med 
hvilke holdninger våre politikere, departemen
ter, direktorater, KS og kommunene har til 
balansen mellom regulering og markedsstyrt 
konkurranse, og til betydningen kommersielle 
aktører skal ha i barnevernet framover .» 

Holdningen til barnets beste blir et sentralt 
tema som myndigheten må ta inn over seg .

Lisa trenger oss . Hun er ett av mange 
barn . Vi har bestemt at hun skal få hjelp når 
hun trenger det . La oss ikke utsette henne for 
prøving og feiling ved å opprettholde et privat 
barnevern som må tjene penger for å klare å gi 
henne det hun trenger .

7  FriFagbevegelse 20.09.2016: Barnevernsansatte i private 
barnevernsinstitusjoner jobber 33 prosent mer enn sine 
 kollegaer i statlige institusjoner. Men de tjener ikke mer. 
Tvert imot.  
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Artikkelen drøfter om bruk av private kommersielle  
foretak gir lavere kostnader og bedre offentlige  
tjenester enn om det offentlige selv driver i egenregi. 
Hoved konklusjonen er at det ikke er slike gevinster.  
Den viktigste økonomiske virkningen er økte inntekter  
til eierne av de private kommersielle foretakene og  
reduserte inntekter og dårligere pensjonsordninger  
for de ansatte. Det har også konsekvenser for en rekke  
andre viktige samfunnsforhold og samfunnsmål.  
I all hovedsak er konsekvensene av å overføre disse  
tjenestene til private kommersielle foretak negative  
for de samfunnsmålene vi har for Norge.

artikkelen er fagfellevurdert

Offentlig eller privat 
utbygging og drift av 
fellestjenester – hva 
lønner seg?
Bjarne Jensen  professor emeritus 
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Generelt
Tradisjonelt er offentlig virksomhet i  Norge 
drevet i egenregi gjennom kommunene, 
fylkes kommunenes og statens virksomhet . 
Rundt 1990 fikk en ideologi betegnet som 
New  Public Management større fotfeste i 
Norge . Den går ut på at styringsprinsipper for 
kommersiell virksomhet, konkurranseutset
ting av hele virksomhetsområder, privatise
ring og innføring av markedslignende organi
sering bidrar til mer effektiv drift av offentlige 
felles tjenester . Normanutredningen Mot 
 bedre vitende (NOU 1991:28) konkluderte 
med eventyrlige gevinster ved å gjennomføre 
omorganiseringer av denne typen . I sin opp
summering skrev utrederne: 

«Analysene viser at samfunnet kan opp
nå gevinster på mellom 115 og 130 milliar
der kroner pr . år; at det kan frigjøres rundt 
500 .000 årsverk for andre oppgaver, og at 
effektivisering kan gi budsjettgevinster for 
det offentlige tilsvarende 25–30 prosent av 
alle skatter og avgifter . Tar vi hensyn til at 
lavere skatter vil gi bedre effektivitet også i 
privat sektor, kommer en tilleggsgevinst i en 
størrelses orden på 40–50 milliarder . Alt i alt 
kan det derfor være et effektiviseringspoten
sial på rundt 170 milliarder kroner .»

For å illustrere: 500 .000 årsverk i 1990 
utgjorde mer enn 25 prosent av samlet syssel
setting i Norge, og 170 milliarder kroner mer 
enn 25 prosent av bruttonasjonalprodukt . I 
ettertid kan vi trygt si at beregningene hadde 
mer med fantasi enn virkelighet å gjøre . Ut
redningens navn – Mot bedre vitende – er tref
fende . Det er komplisert å analysere hvordan 
kostnadene knyttet til velferdstjenester og an
dre fellestjenester vil være ved offentlig drift i 
egenregi i forhold til konkurranseutsetting og 
markedsløsninger . Mange har forsøkt . Fler
tallet i Sandbekkutvalget: Bør offentlig sektor 
eksponeres for konkurranse? (NOU 2000:1) 
konkluderte med at anbudskonkurranser ga 
kostnadsbesparelser i størrelsesorden 10–30 
prosent . I dag er forskerne mer nøkterne, og 
senere tids analyser er usikre på om det over
hodet er noen gevinst .

I denne artikkelen er problemstillingen å 
drøfte om det er grunn til å forvente lavere 
kostnader og bedre offentlige tjenester ved 
konkurranseutsetting og markedsløsninger 
vurdert ut fra tre metoder:

1. Økonomiskteoretiske vurderinger .
2. Hva viser forskning hvor privat kommersi

ell drift og egenregi er sammenlignet?
3. Analyse av forskjeller i kostnadskomponen

tene for å frambringe tjenester og tiltak gjen
nom offentlig egenregi og kommersiell drift .

Det må understrekes at vi her drøfter ut
bygging og drift av offentlige fellestjenester . 
Felles tjenester kan defineres på forskjellige 
måter . Her er det brukt som betegnelse på 
goder som ivaretas gjennom offentlig virk
somhet, og som styres og fordeles ut fra sam
funnsmessige mål underlagt folkevalgt styring 
og ikke markedsstyring . Det gjelder i tillegg til 
rene kollektive goder1 også naturlige monopo
ler og våre offentlige velferdstjenester i helse 
og sosialsektoren, undervisning og oppvekst 
og kultur . Rundt 30 prosent av sysselsettin
gen i Norge er knyttet til slike tjenester . Om 
lag 70 prosent av sysselsettingene er knyttet 
til næringsvirksomhet som ivaretas gjennom 
kommersielle foretak . Det er betydelig sam
virke og samarbeid mellom offentlig og privat 
sektor . Det er viktig for utviklingen og driften 
av vårt samfunn, men er ikke tema her .

Teoretisk/økonomisk  
vurdering
Når fellesgoder og velferdstjenester ivaretas 
gjennom offentlig sektor, finansieres av  felles 
skatter og avgifter og søkes fordelt etter be
hov, er den viktigste økonomiske begrunnel

1 Rene kollektive goder er goder som er allment tilgjengelige. 
De kan ikke deles opp og selges i et marked slik individuelle 
goder kan. Eksempler er forsvar, rettsvesen, parker og mye 
av vår infrastruktur. Det er krevende å lage et presist skille 
mellom kollektive goder, naturlige monopoler og noen av de 
offentlige velferdstjenestene. I denne sammenhengen er det 
heller ikke hensiktsmessig.
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sen at markedsløsninger på disse områdene 
ikke fungerer eller ikke gir de resultatene en 
ønsker . Det gjelder for det første kollektive 
goder og naturlige monopoler . Eksempler er 
forsvar, rettsvesen og parker, og mange av 
godene knyttet til en felles infrastruktur som 
fyrvesen og veier . Det gjelder videre natur
lige monopoler som nettet for elektrisitets
forsyning, vannforsyning, avløp og deler av 
reno vasjonssystemet . Ved slike goder gir ikke 
markedet gode løsninger for brukerne av tje
nestene . I tillegg er det en rekke individuelle 
velferdsgoder hvor vi ikke ønsker markedsløs
ninger fordi de skal være tilgjengelig for alle 
og fordeles etter behov, ikke etter inntekt . Det 
kan være et glidende skille mellom slike grup
per goder . Men den økonomiske begrunnel
sen er at markedsløsninger ikke fungerer, eller 
gir resultater som vi ikke ønsker . Derfor er det 
nærmest selvmotsigende å etablere markeds
løsninger for slik virksomhet . 

For å få markedsløsninger, tyr en til så
kalte kvasimarkeder (Le Grand og Bartlet, 
1993) . Det er vanskelig å få slike markeder til 
å fungere . Se for eksempel utredningen Kon
kurransens konsekvenser (Hartmann 2011, 
s .13–14) eller Ordning och reda i velferden 
(SOU 2016:78) . Konklusjonen er at marke
der for offentlige velferdstjenester og andre 
offentlige felles tjenester ikke oppfyller helt 
grunnleggende forutsetninger for at markeder 
skal fungere effektivt . De viktigste er:

• Etterspørselen bestemmes ikke av  
markedsdeltakernes inntekter, men av  
offentlige budsjetter .

• Prisene bestemmes ikke i markedet, men 
av offentlige myndigheter . 

• Det er ikke fri adgang for å etablere seg  
i disse markedene . 

Den vanligste begrunnelsen for at konkurran
se og markedsløsninger gir gevinster i form 
av mer effektive velferdstjenester og offentlige 
fellestjenester er at konkurranse i markeder 
gir insentiver som i seg selv utløser bedre og 
mer effektive løsninger . Et så sentralt utvalg 
som Produktivitetskommisjonen skriver for 
eksempel i sin rapport under hovedpunkter 
(NOU 2015:1 s . 39): «Offentlig sektor har 
ikke samme insentiver til effektiv ressursbruk 
som i næringslivet, og er derfor avhengig av et 
velfungerende politisk styringssystem .»

Offentlig og privat sektor har ulike in
sentivsystemer, men er det sannsynlig at in
sentivene i privat sektor stimulerer til bedre 
offentlige tjenester enn insentivene i offentlig 
virksomhet? Figur 1 (s . 71) illustrerer insenti
ver og virkemidler når det offentlige ivaretar 
virksomheten i egenregi, sammenlignet med å 
bruke konkurranseutsetting, Ved konkurran
seutsetting er drivkraften knyttet til at delta
kerne konkurrerer om å levere den beste løs
ningen . Det viktigste konkurransekriteriet er 
at kostnadene blir lavest mulig, men det kan 
også legges inn kvalitetskriterier i en slik pro
sess . Virkemidlene det offentlige har er utvik
ling av anbudskriterier, sikre mange deltakere 
i konkurransen og etterfølgende kontroll av at 
anbudskrav følges opp . Avgjørende for effek
tiviteten er at konkurransemarkedet fungerer 
godt . Men det er ikke alltid tilfelle .

Når offentlig sektor ivaretar fellesgoder 
og velferdstjenester i egenregi, er hoveddriv
kraften å sørge for å få størst mulig velferd 
fra de ressursene som disponeres . Virkemid
lene er budsjettbevilgninger, organisering og 
ledelse, bedriftskultur, rekruttering, beman
ning og personalutvikling, driftsanlegg og ut
styr og driftsopplegg, med videre . Avgjørende 
for effektivitet er hvor flink en er til å ut vikle 
prosesser og gjennomføre virksomheten . 
Viktigst er forhold knyttet til personale og 
personalutvikling . God organisasjonskultur 
og arbeidsmiljø, engasjerte medarbeidere og 
medarbeidere som får medinnflytelse og kan 
bruke og utvikle sin kompetanse, er nøkkel
faktorer . Det offentlige har med andre ord et 

{Det offentlige har med andre ord 
et større register av virkemidler 
å spille på ved egenregi enn ved 
konkurranseutsetting.
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større register av virkemidler å spille på ved 
egenregi enn ved konkurranseutsetting . Om 
insentivene ved markedsløsninger og konkur
ranseutsetting gir bedre offentlige tjenester 
enn offentlig egenregi, er høyst tvilsomt . 

 I artikkelen Det koster å privatisere 
 offentlige tjenester (Guldbrandsen, side 24 
i dette nummeret av Samfunn og økonomi) 
er slike insentiver og virkninger belyst nær
mere . Skal et marked fungere godt, bør det 
være mange markedsdeltakere . Ved konkur
ranseutsetting av offentlige tjenester synes en 
hovedvirkning å være at det blir konsentra
sjon om noen få aktører på leveranse siden . 
I rutebilbransjen er det nå for eksempel på 
landsbasis fem leverandører som fullstendig 
dominerer markedet . I renovasjonssektoren 
var det én dominerende aktør – RenoNorden 
– hvor 133 kommuner var kunder . Da den 
gikk konkurs, viste det seg hvor sårbare disse 
kommunene var . De måtte i all hast improvi
sere nye kostnadskrevende løsninger . Vedlike
holdet av riksveiene ble i 2003 omstrukturert 
fra å bli ivaretatt av produksjonsavdelinger i 
Statens Vegvesen til å bli konkurranseutsatt 

gjennom femårige driftsavtaler . Da Riksrevi
sjonen evaluerte ordningene i 2011, påviste de 
for eksempel at kostnadene økte med 87 pro
sent for kontrakter inngått i 2004 og fornyet i 
2009 . Ved over halvparten av fornyelsene var 
det bare en eller to anbydere . Dette viser to 
forhold: For det første er det vanskelig å få 
konkurransemarkedet til å fungere . For det 
andre er det stor forskjell på virkninger på 
kort og lang sikt ved konkurranseutsetting . 
Det indikerer på kort sikt strategisk prising 
eller undervurdering av kostnader, og på lang 
sikt betydelige merkostnader .

Ved offentlig individtilpassede tjenester er 
den tiden tjenesteutøverne bruker pr . tjeneste
mottaker et viktig kvalitetskriterium . Dette 
gjenspeiles i politikernes ønsker om å styrke 
kvaliteten på tjenestene ved å øke bemannin
gen . Eksempler er innføring av bemannings
normer og opplegg for å øke bemanningen i 
for eksempel sykehjem, barnehager og skoler . 
Ved arbeidsintensiv produksjon er det også 
begrensede muligheter for kostnadseffektivi
sering . Dette blir en utfordring når offentlige 
tjenester konkurranseutsettes . Kostnadene 
til personale er den dominerende kostnaden . 
For barnehager, sykehjem og skoler utgjør 
den rundt 80 prosent av samlede kostna
der . For tekniske tjenester er andelen lavere, 
mens den for tjenester som hjemmehjelp og 
hjemmesykepleie er høyere . Skal kostnadene 
bli lavere, som er det viktigste målet med 
konkurranseutsetting, ligger mulighetene pri
mært i lavere bemanning eller redusert lønn 
og dårligere pensjonsordninger for de an
satte . Målet for eierne av private selskaper er 
størst mulig overskudd til eierne . Den største 
 muligheten til å oppnå større overskudd ligger 
i å redusere lønnskostnadene, det vil si lavere 
bemanning, lavere lønn og/eller dårligere pen

OFFENTLIG  
PRODUKSJON

Drivkraften: 
Å få mest mulig gjort for 
bevilgningen.

Virkemidlene:
• Budsjettbevilgning

• Organisering

• Rekruttering og  
bemanning

• Driftsanlegg og utstyr

• Driftsopplegg

Avgjørende for  
effektivitet:  
Hvor «flink» en er til 
å utvikle prosesser og 
gjennomføre virksom-
heten.

KONKURRANSE-
UTSETTING

Drivkraften: 
Å ha minst mulig  
utgifter på oppgaven. 
 Kostnadsminimerende  
atferd.

Virkemidlene:
• Utvikling av anbudskriterier
• Anbudskonkurranse 

 mellom flere leverandører
• Utvikling av konkurranse

marked
• Opplegg for kontroll av 

anbudskrav

Avgjørende for  
effektivitet:  
At konkurranse-
markedet fungerer.

Figur 1. Insentiver/styringsmetoder –  
konkurranseutsetting versus offentlig  
produksjon

{For det første er det vanskelig å få
konkurransemarkedet til å fungere.  
For det andre er det stor forskjell på 
virkninger på kort og lang sikt ved  
konkurranseutsetting.
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sjonsytelser . Derfor vil det ved konkurranse
utsetting være sterke insentiver til lavere be
manning og lavere lønnskostnader, og vi må 
anta at det blir resultatet .

I pro et contradrøftinger om konkurranse
utsetting er det vanlig å bruke følgende argu
menter for konkurranseutsetting:

• Konkurranse og profittmotiv stimule
rer til økt produktivitet/effektivitet – 
 reduserte kostnader og høyere kvalitet .

• Stimulerer til mangfold og innovasjon 
– gir bedre utvikling av tjenestene og 
produksjonen av dem .

• De som er best egnet til å drive virksom
hetene overlever, mens de mindre egnede 
taper i konkurransen og blir avviklet .

• Offentlig monopol reduserer effektivitet – 
konkurranse stimulerer offentlig virksom
het til høyere effektivitet .

• Større valgfrihet .

Vanlige argumenter mot konkurranseutset
ting er:

• Tjenestene egner seg ikke for konkurran
seutsetting . Markedet for slike tjenester 
fungerer ikke godt .

• Valgfrihet kan like gjerne ivaretas ved 
egenregi som ved konkurranseutsetting .

• Bedre samhandling mellom tjenester i 
offentlig egenregi (som barnehager, skole, 
helsestasjoner og barnevern) gir mer hel
hetlige og bedre løsninger .

• Egenregi legger bedre til rette for inno
vasjon ved at det er mer samarbeid og 
systematisk utveksling av erfaringer og 
prestisje knyttet til å dele gode erfaringer 
med andre . Gode løsninger er ikke forret
ningshemmeligheter, og det er ikke forbud 
mot samarbeid som begrenser konkurran
sen .

• Eieres og ansattes motiv er interesse for 
virksomheten og å gjøre en best mulig 
jobb ut fra virksomhetens mål . I privat 
kommersiell virksomhet har en i tillegg 
profitt/overskudd som drivkraft og mål . 

• Effektivitet er knyttet til arbeidsinnsats 
– offentlig virksomhet yter tjenester som 
ikke lar seg effektivisere på samme måte 
som vareproduksjon .

• Kommersialisering bidrar til lavere lønn 
og høyere overskudd . Omfordeling av 
inntekter fra arbeidstakerne til eiere og 
lavere skatteinntekter .

• Svekker muligheten til politisk styring

Selv om en tror at private kommersielle fir
maer som er underleverandører til offentlig 
virksomhet er sterkere motivert for kostnads
effektivisering, kan treffe raskere beslutninger 
osv ., så betyr ikke det at frambringelsen av 
 offentlige fellestjenester blir mer kostnadsef
fektiv . 

Transaksjonskostnadene, det vil si kost
nadene til selve konkurranseutsettingspro
sessen og kontroll med gjennomføringen av 
virksomheten, vil være forholdsvis betydelige 
(Pwc: Public procurement in Europe. Cost 
and effectiveness . 2011) . 

Videre gir  konkurranseutsetting større 
omstillingskostnader på grunn av hyppige 
skifter av tjenesteleverandør . Det betyr at det 
ut fra en teoretisk analyse ikke er rimelig å 
forvente at en privat leverandør er mer kost
nadseffektiv enn  offentlig ivaretakelse av disse 
tjenestene .

Sammenligning basert på 
empiriske undersøkelser 
Systematisk bruk av konkurranseutsetting, 
markedsløsninger og kundevalgmodeller har 
vært vanlig i mange land i de siste 20–30 åre
ne . Det foreligger derfor mange analyser av 
virkningene ved bruk av disse metodene sam
menlignet med offentlig virksomhet drevet i 
egenregi . Svært mange av analysene eller eva
lueringene har nettopp hatt som mål å vise om 
konkurranseutsetting gir lavere kostnader og 
mer effektive offentlige tjenester enn egenregi .  
Slike sammenligninger er ikke enkle å gjen
nomføre . Det skyldes særlig tre hovedforhold:
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1 . Vanskelig å vurdere kvalitet/standard på 
tjenestetilbudet .

2 . Transaksjons og omstillingskostnader 
regnes ikke med .

3 . Virkninger på kort og lang sikt er ulike .

Dessuten er det klart at virkningene av disse 
to hovedmåtene å utvikle drift og styring av 
offentlig virksomhet på kan være svært ulik 
for:

• Eiere/ledelse
• Ansatte som utfører tjenestene
• Innbyggerne og brukere av tjenestene

I de siste årene er det kommet flere og grun
digere undersøkelser som er gjennomført av 
uavhengige forskningsinstitusjoner . Dersom 
det kan oppnås klare kostnadsgevinster og 
bedre tjenester sammenlignet med løsninger i 
egenregi, burde det gjenspeiles i disse evalu
eringene . I denne artikkelen har vi basert oss 
på de viktigste analysene i nordiske land fra 
senere tid . Internasjonale studier viser samme 
resultater . I tillegg er gjengitt hovedkonklu
sjoner fra noen rapporter som belyser andre 
virkninger ved bruk av markedsløsninger enn 
kostnadene . Det gjelder blant annet omfanget 
av markedsløsninger, årsakene til at de brukes 
og hvilke typer aktører som deltar i dem .

(1) Pettersen m .fl .: Effekter ved 
udlicitering af offentlige oppgaver. 
AKF 2011 
Dette er en dansk undersøkelse som er en 
forsk ningsbasert gjennomgang av danske og 
internasjonale undersøkelser med dette  tema 
fra perioden 2000–2011 . Undersøkelsen er 
basert på resultatene fra 80 studier av kon
kurranseutsetting av offentlige oppgaver ut
valgt fra hele 3893 studier . 

1 . Rapporten konkluderer for det første med 
at evalueringene som er gjennomgått er av 
varierende kvalitet . Det er særlig vanske
lig å ivareta kvalitative aspekter . I mange 
av studiene er kostnadene til kontroll og 

administrative og juridiske transaksjons
kostnader i utilstrekkelig grad medregnet . 

2 . Blant de evalueringene som er gjen
nomgått viser noen kostnadsgevinster, 
andre viser merkostnader og en del viser 
blandede eller uendrede effekter . Det kan 
således ikke konkluderes med at markeds
løsninger og konkurranseutsetting gir 
innsparinger eller effektivitetsgevinster . 

3 . Ifølge rapporten er det registrert noen 
flere evalueringer som gir lavere direkte 
kostnader ved konkurranseutsetting . Det 
er særlig innenfor det danskene benevner 
som «hårde» sektor (teknisk sektor) det 
er registrert lavere kostnader, mens det i 
mindre grad har gjort seg gjeldende i de 
«bløte» sektorene . De konkluderer imid
lertid også med at flere av analysene ikke 
tar fullt hensyn til transaksjonskostnader, 
at virkningene på kort sikt er mer positive 
enn på lang sikt og at kvaliteten ikke er 
målt . Virkningene kan blant annet skyl
des strategisk prising i innledende faser 
og/eller at konkurransen i første runde av 
konkurranseutsettingen er sterkere enn i 
senere runder . Det kan for eksempel skyl
des at det lett utvikler seg private mono
poler og samarbeid mellom leverandørene 
om priser og anbud for å øke fortjenesten .
 

(2) Houlberg m .fl .: Effekter ved  
konkurranseutsettelse.  
AKF rapport 2012 
Problemstillingen i denne rapporten er å be
lyse sammenhengen mellom omfanget av pri
vate leverandører og utgiftsnivået på tre kom
munale virksomhetsområder – barnehager, 
eldre og funksjonshemmede, og administra
sjon .

Når det gjelder barnehagetilbudet er kon
klusjonen at det er sammenheng mellom bruk 
av private leverandører og kommunenes kost
nader til barnehager . Sammenhengen er slik 
at kostnadene blir høyere jo større bruken av 
private leverandører er .

På området eldre og funksjonshemmede er 
også konklusjonen at det er en sammenheng 
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mellom utgiftsnivået på området og omfanget 
av konkurranseutsetting . Jo større omfanget 
av konkurranseutsetting er, desto høyere er 
utgiftsnivået . Sammenhengen er signifikant i 
de statistiske testene .

På administrasjonsområdet er sammen
hengen motsatt . I forhold til utgiftsnivået i ett 
gitt år og omfanget av konkurranseutsetting 
ett og to år før, er utgiftsnivået til administra
sjon lavere jo større omfanget av konkurranse
utsettingen har vært .

På alle disse områdene er det primært sam
variasjon som er påvist og ikke nødvendigvis 
årsakssammenhenger . På administrasjonsom
rådet er et hovedproblem at output, det vil si 
hva som ytes på administrasjonsområdet, ikke 
har latt seg registrere . Dermed har det heller 
ikke vært mulig å korrigere for denne fakto
ren slik det er gjort på de to andre områdene .

(3) Hartmann m .fl .: Konkurren
sens konsekvenser. Vad händer med 
svensk velferd? SNS 2011 
Denne analysen ser på virkninger på 
offentlige tjenesters kvalitet, kostnader og 
effektivitet ved bruk av konkurranseutsetting 
og kundevalgmodeller i Sverige . De områdene 
som er analysert, er tjenester forbundet med 
arbeidsmarked, eldre og funksjonshemmede, 
helse og sykehus, individ og familieomsorg, 
skoler og barnehager . Utgangspunktet for 
prosjektet var å analysere om følgende på
stand var riktig2: «Den offentliga sektorns 
produktionsmonopol på många personliga 
tjenster som sjukvård, eldringsvård, utbilding 
och barnomsorg legger en død hand øver 
 effektivitet och fornyelse i dessa sektorer .» 
Hovedkonklusjonen er at det så langt ikke er 
påvist store kvalitets og effektivitets gevinster 
ved bruk av konkurranseutsetting og kunde
valgmodeller . Rapporten konkluderer også 
med at kunnskapen når det gjelder disse 
spørsmålene er begrenset, og at det er behov 
for mer forskning for å få sikre konklusjoner .

Rapporten belyser også andre spørsmål, 
blant annet hvordan bruk av markedsløsnin
ger på disse områdene har utviklet seg i Sve
rige . Konklusjonen er at det i Sverige har vært 
en sterk vekst i bruken av markedsløsninger . 
Veksten er sterkere når det gjelder bruk av 
kundevalgmodeller enn tradisjonell konkur
ranseutsetting gjennom anbud . Når det gjel
der de tjenestene som kommunene yter, er det 
en klar sammenheng som er slik at store kom
muner i langt sterkere grad bruker markeds
løsninger enn de mindre og små kommunene .

Rapporten går også gjennom teoretiske 
aspekter knyttet til bruk av markedsløsnin
ger . For å kunne bruke markedsløsninger, 
må det konstrueres markeder på områder 
hvor det tidligere ikke har vært markeder, 
såkalte kvasimarkeder . Spørsmålet blir så om 
slike markeder oppfyller de kriteriene som 
er nødvendig for at markedet skal gi effek
tive løsninger . Det vil de stort sett ikke gjø
re . Etter spørselen vil fortsatt bestemmes av 
 offentlige budsjetter . Prisene fastsettes ikke i 
markedene . Valget gjøres heller ikke entydig 
av  konsumenten, men av andre som innhenter 
tjenester på vegne av konsumenten .

(4) Deloitte: Omfanget av 
konkurranse utsetting av kjerne
tjenester i kommunesektoren: KS 2011 
Dette er en undersøkelse gjennomført av 
Deloitte på oppdrag fra KS . Rapporten gir 
en oversikt over omfanget av konkurranse
utsetting i norske kommuner på kjerneområ
dene pleie og omsorg, grunnskoleopplæring, 
barne hager, rusomsorg og barnevern . Bare 
to prosent av kommunene hadde konkur
ranseutsatt tilbudet innenfor grunnskole, 22 
prosent hadde konkurranseutsatt deler av 
pleie og omsorgstilbudet, mens 29 prosent 
hadde konkurranseutsatt barnehagetilbudet . 
26 prosent av kommunene har konkurranse
utsatt deler av rusomsorgen, mens 21 prosent 
har konkurranseutsatt barnevernet . Store 
kommuner konkurranseutsetter sin virksom
het i langt større grad enn små kommuner . 
Det gjelder i særlig grad innenfor området 2  Powerpoint-foredrag av L. Hartman 12. jan 2012.
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pleie  og  omsorg . Begrunnelsene for ikke å 
konkurranse utsette tjenester er av rådmen
nene oppgitt som:

• Ikke ønske om konkurranseutsetting fra 
politisk hold

• Ikkeeksisterende marked
• Tilstrekkelig kapasitet/kompetanse i egen 

organisasjon
• Effektiv tjenesteproduksjon i egen organi

sasjon/lite å spare på å sette ut til private

Rådmennene oppgir som hyppigste årsaker til 
at pleie og omsorgstjenester er konkurranse
utsatt i deres kommune:

• Politisk ideologi
• Manglende kapasitet/kompetanse i egen 

organisasjon
• Pris/kvalitet

Rapporten viser også at det er mindre kon
kurranseutsetting og færre planer om det i 
kommuner med ordførere fra Arbeiderparti
et, SV og Senterpartiet enn med ordførere fra 
Høyre, Frp og Venstre .

(5) Herning: Konkurranseutsatte 
sykehjem i Norge. For velferdsstaten 
2012 
Denne rapporten gir en oversikt over anbuds
runder knyttet til konkurranseutsetting av 
syke hjem i Norge i perioden 1997–2012 . I alt 
er det registrert 47 anbudsrunder . Av disse er 
38 vunnet av kommersielle private aktører, det 
vil si aktører som driver sykehjemmene med 
profittformål . Etter anbudsrunden er hele 33 
av disse selskapene omstrukturert . I 2012 er 
det fem konsern som driver de kommersielle 
selskapene . Med ett unntak er dette utenland
ske selskaper . Ett av disse, Adecco, har etter 
skandalen knyttet til Ammerudlunden syke
hjem trukket seg ut av sykehjemsmarkedet 
(FriFagbevegelse 16 .12 2013) . Alle selskapene 
har kompliserte selskapsstrukturer, og det er 
vanskelig å få oversikt over eierskapet til dem . 
De fleste har tilknytting til skatteparadiser .

Ideelle organisasjoner har vunnet kun én 
av de 47 anbudsprosessene som er gjennom
gått . Da var et av konkurransens premisser at 
de ansatte skulle beholde gjeldende pensjons
ordning . Da dette sykehjemmet på nytt ble 
konkurranseutsatt, ble kriteriet om pensjons
ordning fjernet . Det førte til at den ideelle or
ganisasjonen tapte konkurransen på pris til et 
kommersielt selskap . Resultatene fra anbuds
rundene indikerer at ideelle organisasjoner 
blir tapere i slike anbudsprosesser .

(6) Asp m .fl .: Konkurranseutsetting 
av offentlige tjenester. Sluttrapport 
Arbeids og sosialdepartementet 2014 
Dette er en undersøkelse av hvordan konkur
ranseutsetting påvirker lønns og arbeids
tidsordninger i bransjene rutebuss, barne
vern, barnehager og sykehjem . Den er utført 
av  Actecan, Arbeidsforskningsinstituttet og 
Oslo Economics . I oppsummeringen kon
kluderes det med at det er vanskelig å si om 
 arbeidsvilkårene er bedre eller verre som følge 
av konkurranseutsettingen . De konkrete un
dersøkelsene gjelder forholdene fagorgani
sering og samarbeidsklima, ansettelsesfor
mer og arbeidsstokk, tariffavtaler og lønn, 
 arbeidsvilkår og arbeidstid, framtidsutsikter og  
(u)trygghet, og pensjon . På alle disse områ
dene er konklusjonene enten at forholdene er 
blitt dårligere etter konkurranseutsettingen 
(gjelder rundt 50 prosent av de forholdene 
som er vurdert), eller at det ikke er konstater 
signifikante forskjeller (gjelder knapt 50 pro
sent av de vurderte forholdene) .

(7) Thonstad, Knut: Mer  
konkurranseutsetting – en god idé  
i dagens Norge? Agenda 2015
Thonstad gjør en bred sveip over internasjo
nale og nordiske studier av konkurranseutset
ting . Store kommersielle aktører er vinnerne i 
konkurranseutsetting av offentlige tjenester . 
Han viser at omfanget av konkurranseutset
ting i pleie og omsorg i Norge økte noe fram 
til 2005, men at det deretter var stabilt fram 
til 2011 . 



76

De store byene (Oslo, Bergen, Trondheim og 
Stavanger) har et vesentlig større omfang av 
konkurranseutsetting i pleie og omsorg enn 
resten av landet . I alle de nevnte byene ut
gjør kommunenes kjøp av tjenester fra private 
rundt 25 prosent av driftsutgiftene, mens det 
for landet for øvrig er under seks prosent . 

Thonstad konkluderer blant annet med at 
det er godt dokumenter at mye av de umid
delbare kostnadsinnsparingene ved konkur
ranseutsetting er lavere lønn og dårligere pen
sjonsvilkår for de ansatte . Dette viser at det 
primært ikke medvirker til effektivisering av 
tjenestene, men til en omfordeling av inntek
tene fra ansatte til eierne av private kommer
sielle virksomheter .

Thonstad er opptatt av helhetsvirknin
gene ved at offentlige tjenester overføres 
til private kommersielle aktører . Han ana
lyserer virkningene på arbeidsmarkedet . 
Konkurranseutsettingen medvirker til en 
forverret sysselsettingssituasjon ved at sårbare 
grupper fortrenges fra arbeidsmarkedet . Mye 
av det som sees som en umiddelbar gevinst, er 
en omfordeling i arbeidstakernes disfavør og 
kan også gi redusert sysselsettingsrate i Norge . 
Han drøfter også forholdet til skatteinntekter 
og offentlige finanser . Lavere lønnsnivå gir la
vere skatteinntekter og bidrar til svekkelse av 
offentlige finanser . Han drøfter også virknin
ger for beredskap og samfunnssikkerhet .

Thonstads analyser er ikke veldig omfat
tende, men er konsentrert om helhetsvirk
ninger som stort sett er mangelvare i de fleste 
analysene om temaet . Han anbefaler at bre
dere konsekvensanalyse av viktige virkninger 
bør gjennomføres før konkurranseutsetting 
og markedsløsninger iverksettes .

(8) Ordning och reda i velferden – 
SOU 2016:18 (Statens Offentliga 
Utredningar)
Dette er en svært omfattende svensk offentlig 
utredning hvor gjennomgang av effektivitet 
og kvalitet i offentlige velferdstjenester står 
sentralt . Utredningen tar for seg hele proble
matikken omkring offentlig egenregi og bruk 
av det de kaller «vinstsyftande» aktører i pro
duksjon av offentlige velferdstjenester . Dette er 
kanskje den mest omfattende utredningen av 
problematikken, på vel 850 sider . I et eget ka
pittel – Effektivitet och kvalitet inom velferden 
– drøftes spesielt resultater fra sammenlignin
ger av kostnader og kvalitet på velferdstjenes
ter drevet i privat regi gjennom «vinstsyftende» 
organisasjoner og i offentlig egenregi . Områder 
som drøftes er skolesektoren, helsesektoren og 
sosialsektoren, herunder pleie og omsorg . Det 
er ikke mulig å gi en fullstendig gjennomgang 
fra en så omfattende utredning i en kortere 
 artikkel . Hovedkonklusjonen er at de ikke kan 
dokumentere at bruk av marked og markeds
lignende aktører systematisk gir bedre tjenes
ter eller lavere kostnader til velferdstjenestene . 
De mener imidlertid at tilstedeværelsen av kon
kurranse for offentlig egenregi kan stimulere 
offentlige virksom heter til bedre løsninger .

Oppsummering empiriske  
undersøkelser
Gjennomgangen av empiriske undersøkelser 
viser at det ikke kan dokumenteres at kon
kurranseutsetting gir lavere kostnader eller 
bedre kvalitet på offentlige fellestjenester og 
velferdstjenester . Det fins analyser som viser 
gevinster, analyser som viser liten eller ingen 
forskjell og analyser som indikerer merkost
nader . Resultatene kan ha ulike forklaringer . 
Men det synes å være relativt åpenbart at virk
ninger på kort og lang sikt kan være ulike . 

Enkeltstående analyser tar i liten grad hen
syn til transaksjonskostnader og omstillings
kostnader . Helhetsvirkninger, der det også tas 
hensyn til virkninger på skatteinntekter, for
delingsvirkninger, virkninger for ansatte og 
samfunnsforhold mer generelt, er mangelvare .

 

{Lavere lønnsnivå gir lavere 
skatteinntekter og bidrar til 
svekkelse av offentlige  
finanser.
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Sammenligning av kostnads
komponentene ved egenregi 
kontra markedsløsninger og 
konkurranseutsetting
Ved å sammenligne de enkelte utgifts/kost
nadskomponenter knyttet til frambringelsen 
av fellestjenester i offentlig og privat regi kan 
vi også vurdere om det er grunn til å vente 
ulikheter i utgifts/kostnadsnivå . Det er tre 
hovedgrupper direkte kostnader:

• Kostnader til arbeidsinnsats og personale
• Vareinnsats
• Kostnader til kapital, herunder over

skudd/avkastning på egenkapital

I tillegg er det mer indirekte kostnader:

• Transaksjonskostnader
• Omstillingskostnader

Når vi skal foreta en økonomisk helhetsvirk
ning for det offentlige, må vi også ta hensyn 
til at organiseringen kan ha ulik virkning på 
det offentliges skatteinntekter . 

Kostnader arbeidsinnsats og personale
Lønnsforskjeller mellom offentlig og privat 
sektor er drøftet i artikkelen Lønnsdifferan
ser mellom kommunal og privat sektor, s . 6  
i dette nummeret av Samfunn og økonomi 
(Berg Erichsen 2017) . Generelt er lønnsnivået 
i privat sektor høyere enn i offentlig sektor . 
Privat sektor er med andre ord lønnsledende 
(Fevang & al . 2008) . Når det gjelder lønns
nivået for ansatte knyttet til offentlige vel
ferdstjenester og fellestjenester, er det imid
lertid motsatt . Analysen nevnt foran viser at 
lønnsnivået for ansatte i private kommersielle 
virksomheter, som driver fellestjenester etter 
avtaler med kommunene, har lavere lønnsnivå 
enn i kommunal egenregi . 

Lønnsforskjellene er undersøkt for syke
pleiere, helsefagarbeidere, barnehagelærere og 
barnehageassistenter for 2014 . Forskjellen er 

minst for sykepleiere . Her er lønnsnivået i de 
private kommersielle sykehjemmene bare 1,0 
prosent lavere i gjennomsnitt og 0,6 i median3 . 
For helsefagarbeidere er lønnsnivået gjennom
snittlig 3,6 prosent lavere og i median 4,5 pro
sent lavere i de private kommersielle . Mellom 
private kommersielle barnehager og barne
hager i kommunal egenregi er forskjellene 
større . For barnehagelærere er gjennomsnitt
lig lønnsnivå 3,6 prosent lavere i de private 
kommersielle, mens de i median er 5,2 prosent 
lavere . For barnehageassistenter er tilsvarende 
tall 4,4 og 5,5 prosent lavere i de private kom
mersielle (Berg Erichsen, 2017) . Årsakene til 
at lønnsnivået er høyere i offentlig egenregi 
enn i private kommersielle, er flere . I tillegg til 
forskjeller mellom disse to eierformene, synes 
årsakene å være høyere gjennomsnittsalder, 
lengre ansiennitet og høyere organisasjons
grad i fagforeninger i offentlig egenregi .

Det er også en annen viktig forskjell i 
lønnsnivået mellom ansatte i private kommer
sielle og i kommunal egenregi . Lønnsnivået 
for de ansatte i kommunal egenregi er mer 
sammenpresset enn i private kommersielle . 
Det gjør seg gjeldende for alle personalgrup
per ved at forskjellene i lønnsnivået er større 
i private kommersielle enn i kommunal egen
regi . Derfor er en viktig konklusjon at privat, 
kommersiell drift gir større forskjeller eller 
skjevere fordeling i inntekter enn kommunal 
egenregi (Berg Erichsen, 2017) .

Pensjonsutgiftene er en viktig del av per
sonalkostnadene . Her er forskjellene mellom 
offentlig egenregi og privat kommersielle ve
sentlig større enn når det gjelder lønnsnivået . 
Det vises også til artikkelen Kommersielle 
barnehager får mange millioner til utgifter 
de ikke har i dette nummeret av Samfunn og 
økonomi . For årene 2009–2013 utgjorde pen
sjonskostnadene for de private kommersielle 
barnehagene gjennomsnittlig 3,6 prosent av 

3   Median er lønnsnivået for den gruppen ansatte som har 
like mange med lavere lønnsnivå og like mange ansatte med 
høyere lønn.
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lønnsutgiftene . For kommunale barne hager 
utgjorde pensjonsutgiftene gjennomsnittlig 
17,4 prosent for årene 2009–2013 .

For sykehjemmene var forskjellen noe min
dre . I gjennomsnitt utgjorde pensjonskostna
dene 4,7 prosent for private kommersielle i 
perioden 2009–2013 . For de kommunale ut
gjorde pensjonskostnadene 15,5 prosent i 
gjennomsnitt for samme periode . En viktig 
årsak til at forskjellene mellom private kom
mersielle og kommunale er mindre i sykehjem
sektoren er at alle sykepleiere har en felles 
lovfestet pensjonsordning som også gjelder 
syke pleierne i private sykehjem . Slik ordning 
har ikke helsefagarbeidere som er den stør
ste personalgruppa i sykehjemmene . Tallene 
for både barnehager og sykehjem er basert 
på pensjonskostnader oppgitt i selvangivel
sene/skattemeldingene for alle barnehager og 
syke hjem organisert som aksjeselskaper, mens 
 tallene for kommunal egenregi er hentet fra 
KOSTRA . 

Vi må naturligvis stille spørsmål om vi 
kan generalisere lønns og pensjonskostna
der  basert på tall fra sykehjems og barne
hagesektoren til andre sektorer . Min vurde
ring er at det absolutt er grunn til å tro at 
dette også gjelder for andre offentlige fellestje
nester som drives av private kommersielle og 
i offentlig egenregi . Men som for barnehager 
og sykehjem er det sannsynligvis variasjoner 
i størrelsen fra sektor til sektor og for perso
nalgruppene innenfor sektorene . Hovedkon
klusjonen er at det viktigste bidraget til at ut
giftene til private kommersielle virksomheter 
kan bli  lavere enn i offentlig egenregi, er at 
lønns nivået og pensjonskostnadene er lavere . 
Derved er også inntektsnivået for de ansatte 
lavere og pensjonsordningen dårligere . Der
som vi legger gjennomsnittet for forskjellene 
i sykehjem og barnehager til grunn, vil lavere 
lønnsnivå og pensjonskostnader bidra til om 
lag 12 prosent lavere utgifter for private kom
mersielle virksomheter i offentlige fellestjenes
ter enn offentlig egenregi .

Personalkostnadene vil også bestemmes 
av bemanning og arbeidsinnsats . Her har vi 

imidlertid ikke samme datagrunnlag som for 
lønnsnivå . Det er indikasjoner på at arbeids
innsats og bemanning kan være noe høyere 
ved egenregi sammenlignet med private kom
mersielle . Det gjelder i særlig grad for vel
ferdstjenestene . Dette har ofte sammenheng 
med at offentlig eide virksomheter ivaretar 
mer krevende brukere og tjenester enn private 
aktører på samme virksomhetsområde . Det er 
for eksempel registrert ved sammenligninger 
av kommunale og private barnehager, og stat
lige og private sykehustjenester . Fenomenet 
blir også benevnt som «fløteskumming» . Vi 
må heller ikke glemme at ved individrettede 
tjenester i skoler, barnehager og pleie og om
sorg er personalinnsats, som tidligere nevnt, 
en viktig kvalitetsindikator . 

Vareinnsats
Vareinnsats kjøpes inn i samme markeder for 
både private og offentlige virksomheter . Man
ge mener at offentlige virksomheter, gjennom 
felles innkjøp og innkjøpsavtaler basert på 
større volum i innkjøp, kan oppnå lavere pri
ser . Dersom det er slike stordriftsfordeler, vil 
kostnadene til vareinnsats kunne bli lavere for 
offentlig egenregi enn private virksomheter . 
Det foreligger imidlertid ikke data som un
derbygger dette .

Kapitalkostnader/overskuddprofitt
Det området hvor offentlig virksomhet har 
vesentlig lavere kostnader enn privat forret
ningsvirksomhet, er knyttet til kapitalen . År
saken er for det første at den lånerenten stat 
og kommuner står overfor ved finansiering av 
investeringer er vesentlig lavere enn det pri
vate eide selskaper må betale . Det skyldes at 
risikoen knyttet til utlån til offentlig virksom
het vurderes å være vesentlig lavere enn til pri
vate virksomheter . Reglene er også slik at ban
ker og andre finansinstitusjoner må sette av 
vesentlig større egenkapital ved lån til privat 
forretningsvirksomhet enn til stat eller kom
muner . I det internasjonale og  nasjonale regel
verket for lån er det ikke krav til  egen kapital 
ved lån til staten, mens ved lån til kommu
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ner er nødvendig avsetning til egenkapital 20 
prosent av lån med vanlig kommersiell risiko . 
Dermed blir kostnadene ved å gi lån til privat 
forretningsvirksomhet høyere enn til kommu
ner og stat . 

Den lånerenten både statlige virksom
heter og kommunale virksomheter i Norge 
må betale, er mellom én og tre prosent la
vere (noe avhengig av markedssituasjon og 
sektorer) enn det selv de mest solide pri
vate virksomhetene må betale . I tillegg vil 
kreditorer og finansinstitusjoner kreve en 
høyere egenkapitalandel for utlån til private 
virksomheter . Mer risikoutsatt egenkapital 
krever stort sett vesentlig høyere avkastning 
i prosent enn renten på lån . Til sammen 
fører dette til at kapitalkostnadene i privat 
virksomhet er vesentlig høyere enn i offentlig 
virksomhet . Derfor er det nesten alltid mer 
kostnadskrevende for offentlig virksomhet å 
leie kapitalobjekter fra private selskaper enn å 
eie dem selv . Dette konkurransefortrinnet for 
offentlige virksomheter er så sterkt at av kon
kurransemessige hensyn deltar ikke  offentlig 
virksomhet i markeder som har  karakter av 
næringsvirksomhet .

Det fins unntak fra dette . Ved bygging 
av nye barnehager kan private kommersielle 
virksomheter få lån i den statlige Husbanken, 
og da blir lånekostnadene de samme som for 
kommunal egenregi .

Men dette betyr at konkurranseutset
tingsmetoder som OPS og langsiktige leie
kontrakter til nye bygg er svært ulønnsomt 
for det offentlige . OPS er en spesiell form for 
konkurranseutsetting av offentlig virksomhet 
hvor bygging, langsiktig drift og langsiktig 
finansiering av store investeringer konkur
ranseutsettes i en felles prosess . Det gjelder 
vanligvis offentlig infrastruktur og bygg . 
Eksempler er store veiprosjekter, skoler og 
sykehus (Bakke 2011) . Eksempler på leie
kontrakter er de mange politi og rettsbyg
ningene hvor staten har latt private bygge 
og eie, mens de selv betaler leie . Det verste 
eksempelet er imidlertid knyttet til Entra AS .  
I 2000 etablerte staten selskapet Entra som et 

heleid statsaksjeselskap og overførte en stor 
del av viktige statlige bygg i de store byene 
til selskapet . I 2014 valgte regjeringen å børs
notere selskapet, og har siden solgt seg ned til 
en eierandel på 33,3 prosent . I realiteten be
tydde disse litt finurlige disposisjonene at den 
steinrike norske staten solgte en stor del av 
de byggene staten bruker og eide, for så å leie 
dem tilbake fra private aktører – i stor grad 
utenlandske . Det er åpenbart at på lang sikt 
vil dette være lite lønnsomt for den norske 
staten . Her er renten den dominerende kost
nadsfaktoren, og staten har påført seg selv 
milliarder i ekstrakostnader gjennom OPS
kontrakter og leiekontrakter . Her er det valgt 
løsninger som har transportert milliardbeløp 
fra norske skattebetalere til eierne bak OPS 
kontrakter og nye bygg som staten leier . Dette 
er tidligere drøftet i artikkelen OPSsløsing 
med offentlige midler i milliardklassen (Sam
funn og økonomi 2/2013, Jensen 2013) .

Forretningsvirksomhet må for å overleve 
på lengre sikt drives med økonomisk over
skudd eller profitt . Dette er en kostnadskom
ponent vi ikke vil ha når virksomheten drives i 
egenregi, og følgelig en tilleggskostnad som vi 
ikke har i ordinær offentlig virksomhet . I ar
tikkelen Skatteplanlegging i velferdssektoren 
(Antonsen, 2017) er overskuddene i selvangi
velsene for kommersielle barnehager og syke
hjem (barnehager og sykehjem organisert som 
aksjeselskaper) registrert . For sykehjemmene 
var driftsoverskuddet i perioden 2009–2013 
gjennomsnittlig ca . 4,5 prosent av samlede 
driftskostnader . For barnehagene var lønn
somheten høyere . Der var driftsoverskuddet 
for perioden 2009–2013 i gjennomsnitt vel 
seks prosent av driftskostnadene . Siden egen
kapitalen knyttet til aksjeselskaper som driver 
sykehjem og barnehager er relativ liten fordi 
risikoen også er lav, blir overskudd målt som 
avkastning på egenkapitalen svært høy .

Det er også velkjent at «overskudd» kan tas 
ut på andre måter . Eksempler er styrehonora
rer, ekstraordinært høye lederlønninger, kon
sulent og rådgivingstjenester og leieinntekter 
på bygninger . I mange tilfeller vil overskudd 
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også bli bundet eller skjult i virksomhetene 
og tas ut i forbindelse med omstruktureringer 
(fisjoner og fusjoner) eller som gevinster ved 
salg .

Overskudd til eierne og kapitalkostna
der bidrar til at utgiftene til private kom
mersielle virksomheter, som driver offentlig 
velferds tjenester, og andre fellestjenester, er 
vesentlig høyere enn ved offentlig egenregi . 
De er med andre ord motsatsen til lønns og 
pensjonskostnader, og bidrar til at utgiftene 
ved private kommersielle eiere blir høyere enn 
for offentlig egenregi . Den viktigste virkning 
økonomisk ved å overføre driften av offentlige 
velferdstjenester fra egenregi til private kom
mersielle er økte inntekter til eierne av virk
somhetene og reduserte inntekter og dårligere 
pensjonsordninger for de ansatte . I de to sekto
rene som er analysert, gjelder det ansatte både 
med og uten høgskoleutdannelse . Men ansatte 
uten høgskoleutdannelse kommer dårligst ut .

Andre kostnader

Transaksjonskostnader 
Transaksjonskostnader er, som tidligere 
nevnt, kostnadene omkring utførelsen av selve 
tjenestene som anbudskostnader, kontrakts
inngåelser, juridisk rådgiving, administrativ 
oppfølging og omstillingskostnader . De fleste 
undersøkelser viser at transaksjonskostna
dene er høyere ved bruk av markedsløsninger 
enn i egenregi . Det har sammenheng med at 
det offentlige vil ha betydelig kostnader ved 
å gjennomføre konkurranseutsettingen og å 
følge opp og kontrollere at tjenestene blir le
vert i henhold til de spesifikasjonene som an
budet forutsetter . Dette er kostnader en ikke 
har på samme måten ved egenregi . Det vises 
også tydelig ved bestillerutførerorganisering . 
Da får vi to enheter med en rekke parallelle 
funksjoner som gir betydelige ekstrakostna
der og byråkratisering .

De private deltakerne i anbudsrundene 
har også transaksjonskostnader . Både den 
som vinner anbudet og alle andre som deltar, 

men ikke vinner, vil ha kostnader knyttet til 
utformingen av anbud . Jo flere deltakere og jo 
mer krevende og spesifisert anbudet må være, 
desto høyere blir disse kostnadene . Det er 
vanlig å anta at transaksjonskostnadene som 
påløper hos de private bedriftene som deltar i 
konkurransen, er større enn dem som påløper 
hos det offentlige (PWC, 2011) .

Omstillingskostnader 
Konkurranseutsetting vil medføre  hyppige 
skifter av de organisasjonene som skal ivare ta 
tjenestene . Det medfører at ansatte kan miste 
jobben, bidrar til utrygghet, mer bruk av tidlig
pensjonering, skifte av kapitalutstyr o .l . Dette 
fører til ekstraordinære omstillingskostnader . 
I noen grad sikres de ansattes jobbtrygghet ved 
at skiftet av leverandør regnes som virksom
hetsoverdragelse . De som tidligere var ansatt 
hos den leverandøren som taper en kontrakt, 
har da rett til stilling hos den nye kontrak
tøren . Utfordringene med slike løsninger har 
særlig vært knyttet til dårligere lønns og ar
beidsvilkår i de nye virksomhetene . Et stort 
problem er at ansatte mister opparbeidede 
pensjonsrettigheter . Det gjelder i særlig grad 
yrkesgrupper med lavere lønn .

Andre viktige forhold
Overføring av offentlige tjenester fra egenregi 
til private kommersielle aktører har også kon
sekvenser for flere andre viktige samfunns
forhold . I en helhetsvurdering av om det er 
lønnsomt å gjennomføre slike overføringer, 
må disse forholdene vektlegges . Her er slike 
forhold drøftet kort .

Innovasjon, entreprenørskap og IKT
En vanlig påstand er at konkurranse og mar
kedsløsninger gir mer innovasjon og bedre 
utvikling enn om offentlig virksomhet dri
ves i egenregi . Egenregi beskrives ofte som 
et  offentlig produksjonsmonopol med liten 
evne til fornying og nyskaping . Det foreligger 
imidlertid ikke forskning som dokumenterer 
dette . Dette er, som for NPMideologien mer 
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generelt, basert på antakelser om at det kan 
være slik .

Det er selvsagt vanskelig å sammenligne 
evnen til innovasjon i offentlig virksomhet 
og private foretak . En omfattende studie som 
blant annet også sammenlignet innovasjon i 
kommunene og private foretak, ble gjennom
ført i 20104 Denne studien kombinerte data 
fra Statistisk Sentralbyrås undersøkelse av 
omfanget av innovasjon i private foretak og 
kommuner med en grundigere studie av inno
vasjonsarbeid i noen utvalgte kommuner . Ho
vedkonklusjonen var: «Studien viser at kom
munane truleg innoverer meir enn føretaka i 
privat sektor når vi brukar den mest saman
liknbare målestokken .» 

Selv om denne konklusjonen vil overraske 
mange, er det forhold som tilsier at dette kun
ne vi forvente . I kommunesektoren stimuleres 
det til samarbeid, og det er prestisje knyttet 
til utveksling av informasjon, kompetanse 
og løsning av oppgaver mellom kommunene .  
I bedrifter som driver forretningsvirksomhet 
i markeder, er det strenge begrensninger på 
samarbeid som hindrer konkurransen i mar
kedene . Har en bedrift funnet bedre måter å 
drive virksomheten på eller utviklet nye pro
dukter, vil det gjerne sees på som en forret
ningshemmelighet som ikke skal formidles 
til konkurrentene . Samarbeid og utveksling 
av informasjon og kompetanse kan derfor 
betraktes som et av kommunesektorens kon
kurransefortrinn i forhold til markedsløs
ninger . For kommunene er samarbeid og ut
veksling av erfaringer og kompetanse viktige 
bidrag til å øke effektiviteten og kvaliteten i 
virksomheten . At omfanget av innovasjon er 
mer omfattende i kommunene er derfor ikke 
overraskende .

SSBs undersøkelse fra 2011 om omfang av 
innovasjon, viste at 82 prosent av offentlige 
virksomheter hadde gjennomført innovasjon 
de siste to årene, mens bare 45 prosent av de 
private bedriftene hadde gjort det samme .5 

Det kan også stilles spørsmål ved om inno
vasjons takten i offentlig sektor kan være for 
stor . Det vises for eksempel til problemer og 

store kostnader knyttet til de store omstil
lingene i forbindelse med Navreformen og 
sykehus reformen .

En stor del av effektivisering og innovasjon 
er knyttet til bedre bruk av og ny informasjons
teknologi . Derfor er det viktig å legge til rette 
for organisasjonsformer som best mulig kan ta 
i bruk informasjonsteknologien . I artikkelen 
Styring av informasjonsteknologi i  offentlig 
sektor (Western, Samfunn og økonomi 1/2015) 
drøftes forutsetningene for vellykket bruk av 
IKT i offentlige virksomheter . De viktigste ut
viklingsmulighetene ligger særlig i større og 
mer effektiv informasjonstilgang og informa
sjonsutveksling . For å lykkes med det, kreves 
helhetlig tenking og at offentlig sektor har det 
faktiske ansvaret og kontrollen med produk
sjonssystemer og prioriteringer . Konklusjonene 
i blant annet flere utredninger fra OECD (Wes
tern 2015 s . 15, 16 og 18) er at NPM med opp
splitting av ansvar gjør det vanskeligere å ta i 
bruk IKT i utvikling av offentlig virksomhet . 

Virkninger på kort og lang sikt
Det er også forskjeller i virkninger på kort og 
lang sikt . Noe lavere kostnader etter overgang 
til markedsløsninger har endt med større kost
nadsvekst på lengre sikt . Hovedårsaken synes 
å være strategisk prising for å få kontraktene 
i startfasen, mens det ved senere anbudsrun
der er mindre konkurranse . Derfor ser vi store 
kostnadsøkninger når kontrakter skal refor
handles . Et eksempel på dette er, som tidligere 
nevnt, konkurranseutsettingen av det norske 
veivedlikeholdet . Det er også en viktig kon
klusjon i undersøkelsen Effekter ved udlicite
ring af offentlige oppgaver (Pettersen, 2011) .

Skatteinntekter
En vesentlig del av de ansattes lønninger og 
pensjoner betales tilbake til det offentlige i 
form av skatter . Når lønns og pensjonsutgif

4   Teigen, H, Skjeggedal, T og Skålholt, A: Kommunesektorens 
innovasjonsarbeid. Østlandsforskning 2010.
5  Økonomisk rapport 29.9. 2012: Det offentlige best på 
nyskaping. 
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ter er høyere ved offentlige egenregi enn ved 
konkurranseutsetting, vil en vesentlig del av 
disse merutgiftene gå tilbake til staten i form 
av skatter og avgifter som lønnsmottaker og 
eier må betale . Det er for det første den almin
nelige inntektsskatten på 27 prosent . Videre 
arbeidsgiveravgift opp til 14,2 prosent . Økt 
inntekt fører til økt forbruk . Det med fører 
merverdiavgift stort sett på 25 prosent av for
bruket . For noen varer og tjenester er den la
vere, mens særavgiftene kommer i tillegg . Der
for vil ca . 50–60 prosent av økte lønns utgifter 
kommer tilbake til det offentlige i form av økte 
skatteinntekter . Følgelig vil en lønnsreduksjon 
på for eksempel ti prosent hos de kommersielle 
aktørene gi en nettoreduksjon for det offent
lige på bare fire–fem prosent .

Mer komplisert er forhold omkring skatte
planlegging knyttet til flytting av skatte
grunnlag til utenlandske datterselskaper eller 
eierselskaper lokalisert i skatteparadiser . Det 
vises i den forbindelse til artikkelen om skatte
planlegging i dette nummeret av  Samfunn og 
økonomi (Antonsen, 2017) . Dette er resul
tater fra Provenyprosjektet ved Høgskolen 
i Innlandet .6 Muligheten til drive virksom
heten og bruke underleverandører fra lavkost
land kan føre til at norske arbeidstakere blir 
uten muligheter til å konkurrere, fordi slike 
selskaper benytter seg av arbeidstakere med 
langt lavere lønnsnivå enn i Norge . I tillegg 
bruker de skatteparadiser i sin skatteplanleg
ging . Virkningene på skatteinntektene kan da 
bli langt større enn det som er registrert ved 
de beregningene som er gjort foran . Dette er 
for eksempel problematisert i reportasjene i 
Aftenposten 28 . november om Orange  Helse 
(Aftenposten 2017) . De viser at over 200 
kommuner og flere helseforetak benytter seg 
av et selskap som utnytter slike ordninger . 
Slik virksomhet kan grense opp mot arbeids
livskriminalitet .

Virkninger for hvem –  
fordelingsvirkninger
Fordelingsvirkninger kan være forskjellige for 
brukerne av tjenestene, eierne/ledelsen og med
arbeiderne som utfører oppgavene . For bru
kerne eller dem som mottar tjenestene er det 
vanlig å trekke fram at valgmulighetene blir 
større ved markedsløsninger enn ved egenregi . 
Valgmulighetene, så lenge tjenestene finan
sieres i fellesskap, vil ha de samme begrens
ningene i omfang og standard som følge av 
finansieringsbegrensningen . Valgmulighetene 
knyttet til valg av tjenesteyter eller institusjon, 
kan også inkluderes i opplegg basert på egen
regi, jf .  pasientenes valgfrihet for spesialist
helsetjenester . På mange områder vil forhold 
som kommunikasjoner, befolkningstetthet og 
kapasitet mer reelt begrense valgmulighetene .

Det er også sannsynlig at valg av eierform 
kan ha fordelingsvirkninger knyttet til bru
kernes egen evne til å ivareta sine interesser . 
Brukere med svakere evner til å ivareta sine 
interesser vil stå svakere ved markedsløsnin
ger enn brukere med sterkere evner .

For eiere og ledelse i de private virksom
hetene er det isolert sett økonomisk fordel
aktig med markedsløsningene . For eierne 
åpner det seg nye områder for forretnings
virksomhet og investeringer med muligheter 
for økonomisk fortjeneste . Når det gjelder 
ledelsens godtgjørelse, er lønnsnivået i privat 
virksomhet gjennomgående høyere enn for 
lederne i offentlig virksomhet . Flertallet av 
ansatte vil imidlertid ikke ha økonomiske for
deler . Særlig i kvinnedominerte virksomheter 
innenfor renhold, pleie/omsorg og barnehager 
kan – som tidligere nevnt – lønnsnivå inklusiv 
pensjonsutgifter være ca . 20 prosent lavere 
i de kommersielle løsninger . De ansatte vil i 
tillegg oppleve større usikkerhet i sin arbeids
situasjon gjennom konkurranseutsetting .

Samfunnssikkerhet og risiko
Dette er en side ved konkurranseutsetting og 
bruk av private kommersielle leverandører 
som ikke har vært tillagt særlig vekt tidligere . 
I en del tilfeller hvor det er påvist at bruk av 

6   Provenyprosjektet analyser virkninger på skatteinntektene 
av skatteplanlegging og lavere lønn og pensjon ved konkur-
ranseutsetting. 
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for eksempel OPS og private leiekontrakter 
har vært klart dyrere enn egenregi, har det 
vært begrunnet med at kostnader knyttet til 
risiko ikke blir tatt hensyn til ved egenregi . 
Private kommersielle må ta hensyn til kost
nader knyttet til risiko ved slike kontrakter, 
derfor blir kostnadene ved risiko synliggjort . 
Påstanden har vært at det kan forsvares at det 
bli dyrere for det offentlige fordi de private 
kommersielle tar over risiko som det offent
lige ellers må bære selv . De synes å mene at 
det er et problem at det offentlige ikke tar med 
kostnader til risiko som private selskaper har .

Det som overses er for det første at når 
private kommersielle overtar virksomheten, 
blir risikoen for det offentlige større enn om 
de driver i egenregi . For det andre har de 
private kommersielle selv større risiko i drift 
og utbygging enn egenregi har . Dette er blitt 
synliggjort på en klarere måte i den senere 
tiden . Det gjelder de store konkursene i pri
vate kommersielle selskaper i renovasjons
bransjen . Konkursen i Veireno rammet reno
vasjonstømmingen i Oslo, mens konkursen i 
RenoNorden rammet renovasjonsløsninger i 
over 130 andre kommuner . Det andre eksem
pelområdet er outsourcing av IKTløsninger 
til utlandet: Det har reist store spørsmål om 
sårbarheten ved beredskapsløsninger og per
sonvern i Norge . Det vises i den forbindelse 
til artikkelen Konkurranseutsetting av IKT
tjenester i Helse SørØst i dette nummeret av 
Samfunn og økonomi (Aase m .fl . 2017) .

Ett viktig forhold er at dersom det i etter
tid skulle vise seg at overføringen til private 
kommersielle blir mislykket, kreve mer kost
nader og gi for dårlige løsninger, kan det bli 
komplisert og gi ekstrakostnader å komme 
tilbake til egenregi . Det har sammenheng med 
at kompetanse og infrastruktur (for eksempel 
utstyr og IKT) det offentlige hadde er borte, 
og de private kommersielle har liten interesse 
av å delta i slike prosesser . 

Det kan også være vanskelig og kost
nadskrevende rent juridisk å oppheve inngåtte 
kontrakter som ikke svarer til forventningene . 
Men vi ser etter hvert også flere eksempler på 

at det har vært vellykket å ta tjenestene  tilbake 
i egenregi . For velferdsstaten har laget et eget 
opplegg for dette (Bank 2011) . 

Styringsmuligheter
Dette er drøftet grundigere tidligere i artik
kelen . De tiltakene offentlige myndigheter har 
til disposisjon for å styre og utvikle velferds
tjenestene er ulike om en driver i egenregi el
ler bruker markedsløsninger og konkurranse
utsetting . Ved egenregi har det offentlige 
et omfattende og bredt register å spille på: 
 finansierings og budsjettsystemer, målsty
ring, driftsplaner, opplæring og rekruttering, 
ledelses og organisasjonsutvikling, bruk av 
utstyr og driftsopplegg, lønnssystemer osv . 
Avgjørende for effektivitet er hvor godt en 
klarer å ivareta og utnytte tiltakene og pro
sessene i de offentlige organisasjonene . 

Tiltakene i forbindelse med konkurranseut
setting og markedsløsninger er knyttet til an
budsgrunnlag, anbudsprosesser og konkurran
semarked . Hvorvidt vi får effektive løsninger 
avhenger av hvor «flink» en er til å lage anbuds
prosesser og om en klarer å få til et fungerende 
konkurransemarked med tilstrekkelig antall 
deltakere . Når anbudene er gjennomført vil det 
offentlige, avhengig av lengden på perioden som 
avtales, ha gitt fra seg muligheten til å tilpasse 
og utvikle virksomhetene til endringer i behov, 
nye teknologiske muligheter eller økonomisk 
grunnlag . Dersom endringer må gjennomføres 
før avtaleperioden er gått ut, må en forhandle 
med en «monopolist» . Dette kan innebære store 
merkostnader, særlig dersom avtaleperioden er 
lang slik den er ved OPSkontrakter (20–40 år) 
og leiekontrakter for bygg (ti år eller mer) . Det 
kan føre til at ønskelige endringer ikke blir gjort 
eller at det blir svært dyrt å gjennomføre dem  
(Jensen 2013, s . 24) . 

{Når private kommersielle over
tar virksomheten, blir risikoen 
for det offentlige større enn om 
de driver i egenregi.
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Oppsummering og  
hovedkonklusjoner
1. Den teoretiske analysen og resultatene fra 
empiriske undersøkelser fra de siste årene, viser 
at det ikke kan dokumenteres eller forventes at 
overføring av offentlige velferdstjenester og an
dre fellestjenester til private kommersielle fore
tak gir lavere kostnader eller høyere kvalitet på 
fellestjenestene . Dette er en robust konklusjon .

2. I kapitalkrevende virksomheter der ren
ten er den viktigste kostnadsfaktoren, vil det 
klart gi høyere kostnader for det offentlige å 
leie bygninger eller bruke OPS . Dette inne
bærer systematisk transport av milliardbeløp 
i skatteinntekter fra skattebetalerne til eierne 
av slike kapitalobjekter .

3. Egenregi gir høyere skatteinntekter til det 
offentlige enn om private kommersielle fore
tak driver virksomheten . Redusert lønn og 
dårligere pensjonsordninger reduserer de an
sattes inntekter og dermed også den skatten 
de betaler . «Nettovirkningen» for det offent
lige ved redusert lønn er derfor bare halvpar
ten av inntektsreduksjonen . Samlet betyr det 
at en eventuell utgiftsreduksjon knyttet til 
konkurranseutsetting av en offentlig felles
tjeneste må kompensere for økte transak
sjonskostnader, omstillingskostnader og tapte 
skatteinn tekter før konkurranseutsettingen 
gir en netto gevinst for det offentlige .  

 Et viktig spørsmål er derfor hvor stor den 
direkte gevinsten i form av lavere kostnader 
ved konkurranseutsetting må være for at det 
også skal gi en nettogevinst for det offentlige 
i et helhetlig perspektiv . Empiriske analyser 
indikerer at merutgifter i form av transak
sjons og omstillingskostnader kan utgjøre ca . 
fem prosent av kontraktskostnadene knyttet 
til konkurranseutsatte tjenester . Tar vi også 

med virkingene på skatteinntektene, må den 
direkte utgiftsreduksjonen ved konkurranse
utsetting være i størrelsesorden 12–13 prosent 
av kontraktssummen før det fører til en netto 
kostnadsgevinst for det offentlige7 . Anslaget 
må ses på som en grov tilnærming, og vil være 
avhengig av hvor mye av utgiftsreduksjonen 
som gjelder lønnsutgifter, hvordan dårligere 
pensjoner slår ut i framtidige pensjonsutbeta
linger og størrelsen på merutgifter i form av 
transaksjons og omstillingskostnader .

4. Sammenligning av kostnadskomponentene 
i offentlig egenregi og private kommersielle 
foretak dokumenter at de ansattes lønnsnivå 
er lavere i private kommersielle virksomheter 
enn i offentlig egenregi . Det gjelder både an
satte med høyere utdanning og lavere utdan
ning . Men forskjellene er størst for personer 
uten høyere utdanning . Pensjonsordningene 
er klart dårligere i private kommersielle enn i 
offentlig egenregi . 

Motsatsen til dette er overskudd til eierne 
i private kommersielle foretak . Ved offent
lig egenregi er ikke dette aktuelt . Inntektene 
går direkte til de tjenestene som ytes . Pri
vate kommersielle virksomheter drives med 
overskudd . Det er målet med virksomheten .  
I barne hagesektoren utgjorde slike overskudd 
ca . seks prosent av samlete driftskostnader 
som gjennomsnitt for perioden 2009–2013, 
mens det for sykehjemmene utgjorde ca . fire 
prosent som gjennomsnitt for samme periode .

Den viktigste økonomiske virkningen av å 
overføre offentlige tjenester fra offentlig egen
regi til private kommersielle foretak er økte 
inntekter for eierne av foretakene på bekost
ning av lavere inntekter og dårligere pensjons
ordninger for de ansatte .

5. Når vi skal vurdere om det er lønnsomt å 
overføre offentlige velferdstjenester fra egen
regi til private kommersielle foretak, har det 
også en rekke konsekvenser for andre viktige 
samfunnsmål og forhold . I en helhetlig vurde
ring må slike forhold også tas med . Gjennom
gående taler disse forholdene for at egenregi er 

7   Anslaget er basert på fem prosent i transaksjons- og om-
stillingskostnader, tre prosent reduksjon i skatteinntekter, og 
fire–fem prosent reduserte skatteinntekter ved framtidige 
pensjoner. 
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mer fordelaktig enn å overføre offentlige tje
nester til private kommersielle aktører . Slike 
forhold er: 

Innovasjon og IKT – det er ikke dokumen
tert at private kommersielle aktører gir bedre 
innovasjon og bedre muligheter til å utnytte 
IKT for å utvikle og effektivisere . Det er mer 
sannsynlig at slike muligheter blir svekket .

Fordelingsvirkninger: Dersom utjevning 
av inntekter er målet, er det relativt klart do
kumentert at overgang til private kommersi
elle bidrar til økte forskjeller .

Samfunnssikkerhet og risiko: De store kon
kursene i renovasjonsbransjen og skandalene 
når det gjelder sikkerhet ved beredskap og per
sonvern knyttet til outsourcing av IKT, indi
kerer at offentlig egenregi gir bedre samfunns
sikkerhet enn private kommersielle aktører .

Virkninger på lang og kort sikt: Vi ser flere 
eksempler på at økonomiske virkninger på kort 
og lang sikt endres ved å overføre  offentlige tje
nester til private kommersielle foretak . På kort 
sikt er det mange eksempler på at strategisk pri
sing eller underprising for å vinne anbud kan gi 
lavere kostnader, mens vi ved reforhandling av 
kontrakter og nye anbud ser en sterk kostnads
økning og få deltakere i anbudsrundene .

Styringsmuligheter: Det offentlige har et 
bredere spekter av virkemidler til disposisjon 
når virksomheten drives i egenregi sammen
lignet med at den er konkurranseutsatt til pri
vate kommersielle . Ved konkurranseutsetting 
er virkemidlene knyttet til å utvikle et godt og 
fungerende konkurransemarked og utvikling 
av selve anbuds eller innkjøpssystemet . Ved 
egenregi har det offentlige direkte kontroll 
over virksomhetene og kan styre og utvikle 
den ut fra målene for virksomheten gjennom 
ledelse, personell og personellutvikling, inves
teringer og driftsopplegg osv . 

6. Valget mellom egenregi og markeds
løsninger gjennom private kommersielle fore
tak dreier seg mer om hva slags samfunn og 
offentlig sektor vi ønsker å utvikle . Dersom 
vi bygger opp systemer i offentlig sektor hvor 
konkurranse og egeninteresser skal være driv
kreftene, vil det også føre til at slike drivkref
ter kan bli styrende for virksomhetene og vil 
prege dem . Derfor vil offentlig fellestjeneste 
styrt av konkurranseutsetting og markedsløs
ninger gi oss en annen offentlig sektor og et 
annet samfunn enn det vi vil få om de drives 
i egenregi .
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I Fagbladet Samfunn og økonomi 2/2016 pekte vi i en  
artikkel på at konkurranseutsetting av IKTtjenestene  
i Helse SørØst var en uklok beslutning. Ett år senere  
kan vi oppsummere med at det ble verre enn fryktet.

Hans Martin Aase avdelingsleder Nasjonalt sykehuskontor, Fagforbundet

Rita S. Barlo Fagforbundets koordinator i Helse Sør-Øst

KONKURRANSE
UTSETTING AV 
IKTTJENESTER  
I HELSE SØRØST 
– VERRE ENN 
FRYKTET
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I forbindelse med styrebehandlingen av saken 
trakk Fagforbundet fram tre sentrale forhold 
som vi mente ikke var tilstrekkelig behandlet 
i saksframlegget for styret . Disse var for det 
første vurderinger knyttet til ivaretakelse av 
informasjonssikkerhet og personvern . Det 
andre var risikoen for tap av høykompe
tent IKTkompetanse til utlandet . Den siste 
 bekymringen var lite realistiske beregninger 
av kostnader og påståtte innsparinger .

Nesten ett år senere kan vi slå fast at alle 
våre bekymringer knyttet til denne prosessen 
har slått til . Det gir oss ingen glede; tvert imot 
har dette økt utfordringene for Helse SørØst 
på mange områder . Derfor mener vi det er 
viktig å få svar på vesentlige spørsmål som: 
Hvordan kunne dette skje? Er det lærdom å 
hente, og hvem har det øverste ansvaret for 
skandalen?

Ikke god nok informasjon
3 . mai 2017 publiserer NRK nyheten om at 
utenlandske ITarbeidere har hatt tilgang til 
sensitive pasientdata til 2,8 millioner nord
menn1 som følge av konkurranseutsettingen . 
Bare to uker tidligere hadde teknologidirektør 
Thomas Bagley i Helse SørØst nektet for at 
utenlandske ITarbeidere hadde slike rettig
heter . Det tar bare to dager før Helse SørØst 
meddeler at Bagley slutter som både teknologi
direktør og styreleder i Sykehuspartner HF . 

Helse SørØst engasjerer konsulentselska
pet PricewaterhouseCoopers (PwC) til å gjen
nomgå prosessen med konkurranseutsettin
gen . De slår fast at uautorisert personell har 
hatt tilgang til sensitiv helseinformasjon . PwC 
fastslår også at styret i Helse SørØst ikke har 
fått god nok informasjon om risikoene knyt
tet til å outsource IKTarbeidet2 .

Avsløringene fører til en rekke med hode
rullinger . 1 . juni 2017 blir hele styret i Syke
huspartner HF skiftet ut . 9 . juni 2017 trekker 
administrerende direktør Mariann Horness 
seg . I august 2017 kommer beskjeden om 
at Steinar Marthinsen, viseadministrerende 
 direktør i Helse SørØst går av med pensjon .

Helse SørØst beslutter i ekstraordinært 
styremøte i juni 2017 å sette hele konkurranse
utsettingen på vent . I mellomtida har Data
tilsynet iverksatt tilsyn med tanke på mulige 
lovbrudd . I en rapport, som omtales i NRK 
27 . oktober 2017, felles en knusende dom over 
mangelen på risikovurdering i forkant av IKT
outsourcingen3. Ledelsen i Helse SørØst får 
sterk kritikk for mangelfull sikkerhets ledelse 
og manglende etterlevelse av regelverket. 
Data tilsynet kaller det en unik sak og skriver i 
rapporten: «Vår vurdering er at det ikke  finnes 
formildende omstendighet i denne saken .»

Datatilsynet slår fast at det har forekom
met brudd på fem punkter i ulike lover og 
forskrifter . Ni sykehus må betale 800 .000 
 kroner hver i overtredelsesgebyr . Til sammen 
må foretakene ut med 7, 2 millioner kroner 
for lovbruddene .

Helseministerens ansvar
Saken har utviklet seg til å bli svært alvorlig, 
og det er all grunn til å stille spørsmål ved 
det politiske ansvaret, som hviler på helse og 
omsorgsminister Bent Høie . 

Etter vedtaket i Helse SørØst 8 . septem
ber 2017 ba arbeidstakerorganisasjonene Fag
forbundet, NITO og El og IT Forbundet om 
et møte med helseministeren i forkant av at 
han skulle stadfeste vedtaket i foretaksmøtet . 
I brevet skriver organisasjonene:

«Våre tre forbund organiserer mange av 
de ITansatte i offentlig sektor, herunder 
Sykehuspartner HF . På styremøtet i Helse 
SørØst fremmet styremedlem Svein Øver
land et utsettelsesforslag som ble nedstemt . 

1  www.nrk.no/norge/helse-sor-ost-innrommer-at-uten-
landske-it-arbeidere-har-hatt-tilgang-til-pasientjourna-
ler-1.13478443
2  www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremø-
ter/2017/20170628/
3 Brev fra Datatilsynet 24. oktober 2017: Varsel om vedtak – 
overtredelsesgebyr – Oslo Universitetssykehus HF.
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Vår begrunnelse for å utsette saken er at 
vi mener det er en rekke problemstillinger 
som ikke er grundig nok belyst .

En tverrfaglig gruppe fagfolk har frem
met forslag som viser at moderniseringen 
av IKT kan gjøres i egen regi både hur
tigere og rimeligere, med stort fokus på 
datasikkerhet, samt å vri ressursbruken 
mot gode kliniske løsninger . Vi opplever 
at dette forslaget ikke er blitt grundig nok 
utredet og at beslutningsgrunnlaget derfor 
blir for svakt .

I tillegg mener vi det er for mange 
 sentrale forhold som ikke er godt nok av
klart . Det gjelder HSØs samfunns ansvar 
når det gjelder å ta vare på nasjonal IKT
kompetanse, styring på tilgangskontroll til 
viktige helseopplysninger og et framtidig 
behov for en felles nasjonal IKTinfra
struktur .»

Organisasjonene mottok svarbrev fra  Helse 
og omsorgsdepartementet 14 . september 2016 . 
Fra brevet refereres:

«Det kommende foretaksmøtet i Helse 
SørØst skal behandle godkjenning av 
 finansiell del av denne avtalen, i tråd med 
Helse SørØst sine vedtekter §12 Låne
opptak . Statsråden er for øvrig kjent med 
saksområdet og har dessverre ikke funnet 
å kunne avsette tid til et møte med dere før 
foretaksmøtet .»

Stortingsrepresentant Sverre Myrli (Ap)  stilte 
7 . april 2017 dette skriftlige spørs målet i 
Stortinget: «Hvordan kan helse og omsorgs
ministeren forsvare at han har godkjent bort
settingen av kritisk IKTinfrastruktur i Helse
SørØst?» Helse og omsorgsminister Bent 
Høie svarer 28 . april 2017 blant annet: 

«Helse SørØst RHF har videre infor
mert departementet om at avtalen med 
Hewlett Packard Enterprise (HPE) ivare
tar alle krav til informasjonssikkerhet og 
personvern i lov og forskrift . Helse Sør

Øst RHF har informert om at risiko og 
sårbarhetsanalysene som Sykehus partner 
HF gjennomfører viser hvilke tiltak som 
må iverksettes før (vår uthevelse) en virk
somhetsoverdragelse kan finne sted . Alt 
personell som virksomhetsoverføres til 
HPE og øvrige aktuelle ansatte i HPE vil 
få endrede og begrensede tilgangsrettig
heter, herunder at det ikke gis rettigheter 
til domeneadministrasjon . 

Enhver driftsoppgave som utføres 
i  Helse SørØsts IKTinfrastruktur av 
 eksterne leverandører må utføres ved 
bruk av den regionale leverandørportalen . 
Denne har strenge sikkerhetsmekanismer 
som blant annet hindrer leverandørene å 
kopiere informasjon ut fra Helse SørØsts 
systemer og til egen infrastruktur eller 
 systemer .

Infrastrukturen vil bli overvåket av 
Syke huspartner HF for å avdekke eventuell 
irregulær aktivitet . Helse SørØst RHF me
ner at man med de tiltakene som er beskre
vet og gjennom videre arbeid med  risiko og 
sårbarhetsanalyser vil sørge for det etable
res tilstrekkelig med sikkerhetsmekanismer 
slik at informasjonssikkerhet og personvern 
ivaretas på en forsvarlig måte før (vår uthe
velse) drift overføres til HPE .»

Stortingets kontroll og konstitusjonskomite 
fulgte opp med spørsmål til helseminister 
Høie i to runder . I begge svarene til komi
teen gjør Høie et stort poeng av at svarene 
han har gitt i Stortinget baserte seg på infor
masjon fra Helse SørØst RHF om hvordan 
IKTinfrastrukturen ville bli håndtert etter at 
driften i framtida er overført til ekstern leve
randør . Fra Høies brev til komiteen 15 . mai 
2017  refereres:

«Jeg har mottatt flere spørsmål til skrift
lig besvarelse fra Stortinget knyttet til out
sourcingen av IKTinfrastrukturen i Helse 
SørØst . Disse spørsmålene har med litt 
ulike perspektiver tatt opp problemstillin
ger knyttet til en situasjon hvor deler av 
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driftingen av IKTinfrastrukturen i Helse 
SørØst overføres til ekstern leverandør, 
altså en fremtidig situasjon .
…
Alle disse svarene baserte seg på informa
sjon fra Helse SørØst RHF om hvordan 
IKTinfrastrukturen ville bli håndtert 
 etter at driften i fremtiden blir overført til 
 ekstern leverandør . For å belyse saken på 
en god måte, er det viktig å skille mellom 
dagens situasjon der overføring er under 
planlegging og situasjonen etter at HPE 
har overtatt driftsansvaret . Denne over
føringen har ikke skjedd, og tidspunktet 
for virksomhetsoverdragelsen er utsatt . 
Mine svar til Stortinget er som nevnt 
 basert på hvilket regime som skulle vært 
etablert ved overføring av driften . 
… 
Jeg vil igjen minne om at svaret som ble 
sendt representanten Myrli var knyttet til 
den planlagte situasjonen etter at HPE har 
overtatt driftsansvar . Jeg hadde derfor på 
det tidspunktet ikke kunnskap om at det 
hadde blitt gitt eksterne tilganger som 
kunne gi mulighet til å tilegne seg per
sonsensitive data under planleggingen av 
overfør ingen .»

Helseminister Høie skriver videre i et nytt 
brev til Kontroll og konstitusjonskomiteen 
13 . juni 2017:

«De problemstillingene som reises av kon
troll og konstitusjonskomiteen i brev av 
6 . juni i år oppfatter jeg at retter seg mot 
fremtidig bruk av ekstern leverandør for 
modernisering og drift .
…
Kontroll og konstitusjonskomiteen viser i 
sitt brev av 6 . juni til at det har kommet 
faglige innsigelser, både fra fagforeninger 
og fra navngitte fagpersoner . Kontroll og 
konstitusjonskomiteen spør på bakgrunn 
av dette om hva statsråden har gjort for 
at Helse og omsorgsdepartementet skul
le vurdere sikkerheten i en så viktig sak, 

 uavhengig av de vurderingene som er gjort 
i Helse SørØst .

De uttalelser som har kommet har i 
stor grad vært knyttet til tjenesteutsetting 
generelt, og en bekymring for om denne 
konkrete tjenesteutsettingen ville kunne 
medføre tap av norske arbeidsplasser og 
nasjonal IKTkompetanse .

Ett av flere momenter som har vært 
trukket fram er uro knyttet til fremtidig 
tilgang til personsensitive opplysninger . 
Disse momentene har vært av generell 
 karakter, og det har derfor vært natur
lig å peke på Helse SørØst RHF i denne 
 sammenheng .

Det fremgår av mitt brev til kontroll 
og konstitusjonskomiteen av 1 . juni i år, at 
det først i møtet med Helse SørØst RHF 
den 26 . april i år ble klargjort for meg at 
de begrensninger som ligger i at ekstern 
leverandør «ikke skal ha tilgang til helse
opplysninger» ikke innebærer en absolutt 
sperre . Begrensingen ligger i en kombina
sjon av teknologiske, avtalemessige og 
 juridiske sikkerhetsmekanismer som skulle 
hindre og eventuelt avdekke ureglemen
tær tilgang . Jeg la i dette møtet vekt på at 
 ledelsen måtte sikre seg at  styret i Helse 
SørØst RHF hadde tilsvarende informa
sjon . Bakgrunnen for møtet 26 . april i år 
var at jeg ønsket å få klarhet i forhold som 
ble tatt i spørsmålet fra stortingsrepresen
tant Sverre Myrli . Gjennom arbeidet med 
dette spørsmålet ble jeg gjort oppmerksom 
på protokolltilførselen i styre møtet i Syke
huspartner HF den 5 . april i år . I proto
kolltilførselen var det en konkret påpek
ning av at tilganger kunne benyttes til å 
hente ut personsensitive opplysninger . Det 
ble videre satt spørsmålstegn ved om styret 
i Helse SørØst var innforstått med denne 
muligheten .
…
Det normale er at sakene utredes av under
liggende helseforetak, og som dermed har 
ansvaret for å sikre et forsvarlig beslut
ningsgrunnlag .
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Komiteen ber om en redegjørelse for 
hva jeg har gjort for at departementet 
skulle vurdere sikkerheten i en så viktig 
sak uavhengig av vurderingene til Helse 
SørØst . Redegjørelsen ovenfor viser at 
eier ikke foretar vurderinger uavhengig 
av underliggende foretak . Det er fore
taket som er ansvarlig for den løpende 
driften og beslutninger knyttet til denne . 
Foretakene har dermed også ansvaret for 
å sikre et forsvarlig beslutningsgrunnlag . 
Som nevnt vil departementet følge med på 
om den  løpende driften av foretaket på et 
overordnet nivå er forsvarlig .

Det at beslutningsgrunnlaget er ut
arbeidet av foretaket, betyr ikke at det 
ikke foretas selvstendige vurderinger i 
departementet . Dersom departementet er 
av den oppfatning at informasjonen og 
kunnskapsgrunnlaget er mangelfullt, mis
visende eller er utilstrekkelig for å fatte en 
forsvarlig beslutning eller påse at foretaket 
driftes forsvarlig, vil departementet be om 
ytterligere opplysninger eller utredninger 
fra foretaket .

Med utgangspunkt i de lovregulerte 
ansvarsforholdene og styringssystem er 
det ikke naturlig at Helse og omsorgs
departementet på eget grunnlag skulle gå 
inn og utarbeide eget beslutningsgrunnlag, 
og på det grunnlaget eventuelt overprøve 
de vurderinger av IKTsikkerhet som Helse 
SørØst RHF og helseforetakene har gjort .

I denne konkrete saken har departe
mentet som tidligere informert kun fattet 
beslutning i foretaksmøtet om adgangen 
til å benytte finansiell leasing for deler av 
tjeneste avtalen . Foretaksmøtet tok ikke stil
ling til verken bruk av ekstern leverandør 
 eller organisering av det videre arbeidet .»

Overså bekymrings
meldinger
Fagforbundet synes det er underlig at stats
råden kan konkludere med at bekymringer fra 
blant andre fagforeninger i stor grad har vært 

knyttet til tjenesteutsetting generelt, og at 
uroen knyttet til framtidig tilgang til person
sensitive opplysninger har vært av generell 
 karakter . Vi har sammen med NITO og El og 
IT Forbundet pekt på følgende tre konkrete 
forhold som vi mener ikke har vært tilstrekke
lig risikovurdert ved en konkurranseutsetting:

•  Risiko for tap av viktig fagkompetanse .
•  Risiko for uautorisert tilgang til sensitive 

helseopplysninger .
•  Risiko for betydelig økte utgifter og  

reduserte påståtte innsparinger .

Bakgrunnen for anmodningen om et møte 
med helseministeren 8 . september 2017 
var jo nettopp å kunne underbygge en slik 
 bekymring . I ettertid settes derfor statsrådens 
konklusjoner om at bekymringer fra fagfore
ninger i stor grad har vært knyttet til tjeneste
utsetting generelt, og at han for øvrig var 
kjent med saksområdet, i et underlig lys .

Høie understreker at departementet kan 
gjøre selvstendige vurderinger i enkeltsaker 
i de regionale helseforetakene . I denne saken 
har ministeren vært opptatt av å formidle 
at ansvaret for tilstrekkelig saksutredning, 
risiko vurdering og beslutning av driftsform 
tilligger Helse SørØst . Helseministeren har 
i imidlertid i flere saker overstyrt beslutnin
ger i det samme foretaket . Dette gjelder både 
akuttplasser i psykiatrien og endring av til
hørighet for Kongsvinger sykehus fra Syke
huset Innlandet til Akershus universitets
sykehus . Fagforbundet mener det hadde vært 
naturlig at helseministeren hadde benyttet 
den samme muligheten i saken om konkur
ranseutsetting av IKTinfrastrukturen i Helse 
SørØst .

Det er også naturlig å stille spørsmål ved 
om helseministeren har gitt Stortinget rik
tig informasjon . Som det framgår av vår ut
hevelse i hans skriftlige svar til representanten 
Sverre Myrli 28 . april 2017, er det tydelig at 
Høie informerte Stortinget om at sikkerheten 
for personvern var tilstrekkelig ivaretatt før 
driften ble overført til ekstern partner . 



Harry Herstad døde 2. mai 
2017. Han er dypt savnet.  
I Samfunn og økonomi var han 
fra starten en viktig bidragsyter 
med sin spalte der han ga oss 
sine skråblikk på verden. 

HARRYS SISTE BIDRAG var Mulighetenes 
cafe-  eller avgrunnens diligence? i num-
meret 1/2017. Han tok gjerne utgangspunkt 
i en bok, film eller hendelse som fra en ny 
og spennende innfallsvinkel ga grunnlag for 
refleksjoner over hva slags samfunn og of-
fentlig sektor vi utvikler. 

Harry var en mester i å se viktige spørs-
mål i nytt lys, han så komiske sammenhen-
ger og utnyttet dem på en elegant, men aldri 
ondsinnet måte i taler og skriving. Det var 
festlig å være sammen med ham, og han var 
en svært etterspurt taler og konferanseleder. 
Han hadde erfaring fra mange viktige rol-
ler i vår kommunesektor. Han tok hovedfag 
i administrasjons- og organisasjonsviten-
skap (cand.polit) ved Universitetet i Bergen i 
1976, og startet sitt arbeid i viktige posisjo-
ner i fylkes kommunen i Nordland og deretter 
 Rogaland. 

Harry bekledde flere toppstillinger i 
 kommunesektoren. Han var rådmann i Stord 
kommune, fylkesrådmann i Hordaland fylkes-
kommune, rådmann i Fitjar kommune og sist 

ordfører på Stord. I tillegg var han direktør 
i Sunnhordaland kraftlag, dekan ved Høg-
skolen på Stord/Haugesund, rådgiver i Fag-
forbundet og direktør i Sportsklubben Brann. 

Hans brede erfaring, kompetanse og 
personlige egenskaper kom også til sin rett 
gjennom en rekke styre- og tillitsverv i det 
kommunale og fylkeskommunale systemet, 
helseforetak og i oppbyggingen av Kommune-
kreditt. Han satte derfor mange viktige spor 
etter seg. Det fysisk største var vel Trekant-
sambandet i Hordaland. Der kom hans stra-
tegiske evner, hans gjennomføringsevne og 
kreativitet til sin fulle rett.

Det som preget Harry var stor kompetan-
se og et sterkt engasjement for fellesskapet. 
Hans gode egenskaper kom til sin rett i de 
mange oppgavene han fikk i ulike stillinger. 
Et tenkende, lesende, skrivende, musikalsk 
og  lekende menneske med omtanke og om-
sorg for sine nærmeste og en god venn, er gått 
bort. Vi savner ham. Våre tanker går til hans 
kone  Torunn, barna og barnebarna. Fred over 
 Harrys gode minne.

Bjarne Jensen, Jan Davidsen
 og Fanny Voldnes 

Minneord 
Harry Herstad
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