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Inntektsnivå betyr mindre
for god velferd……



….enn rettferdig fordeling



Tillit er størst i samfunn med 
stor likhet



Det helt spesielle med Norge

Fordeling av makt og resssurser

• Det ordnete arbeidsliv – og kollektive 
forhandlinger 

• Formannskapslovene – kommunal 
autonomi

• Konsesjonslovene og forvaltning av 
naturressursene – nasjonalt eierskap

Forsterker samlet positive effekter

Sysselsetting, fordeling, universell 
velferd - tillit



Forvaltning eller forretning 
– ett fett?



Fagbevegelsens 
fordelingsstrategier

1. Fordele produktivitetsvekst

2. Ta produktivitetsvekst ut i fritid – dele arbeid

3. Velferdsstat og velferdskommune –

universelle velferdsordninger 

4. Ofte i samarbeid med ideelle og lokale 

aktører



Folketrygdloven

§ 1-1.Formål

Folketrygdens formål er å gi økonomisk trygghet 
ved å sikre inntekt og kompensere for særlige 
utgifter ved arbeidsløshet, svangerskap og 
fødsel, aleneomsorg for barn, sykdom og skade, 
uførhet, alderdom og dødsfall.

Folketrygden skal bidra til utjevning av inntekt og 
levekår over den enkeltes livsløp og mellom 
grupper av personer.

Folketrygden skal bidra til hjelp til selvhjelp med 
sikte på at den enkelte skal kunne forsørge seg 
selv og klare seg selv best mulig til daglig.



Konfliktpartnerskap, tillit og likhet

Som følge av relativt jevnbyrdige maktforhold og

høy tillit mellom aktørene, har kriser og konflikter i 

arbeidsliv og politikk gjerne blitt håndtert

gjennom brede kompromiss. …… en nøkkel til å 

forstå den historiske utviklingen i Norden. Landene 

har klart å tilpasse seg ytre endringer og kriser, og 

investert i langsiktig kompetanseoppbygging og 

sosial sikkerhet. Dermed har de, i større grad enn 

andre europeiske land, klart å forene effektivitet og 

likhet.

Normod om den nordiske modellen(fafo 2014)

http://www.fafo.no/pub/rapp/20393/20393-sammendrag.pdf

http://www.fafo.no/pub/rapp/20393/20393-sammendrag.pdf


Medbestemmelse
på 1970-tallet

“Økt innflytelse for den enkeltes 
arbeidstaker over avgjørelser som er 
av betydning for hans/hennes 
arbeidssituasjon, vil styrke vårt 
samfunns demokratiske 
fundament “. 

Stortingsmelding 28 (1976-77)



Medbestemmelse
på 1980-tallet

«Vidt definert kan en si at 
bedriftsdemokrati eller 
medbestemmelse omfatter alle tiltak 
som gir de ansatte innflytelse på 
avgjørelsesprosesser på alle plan i 
virksomheten, fra fastsetting av 
virksomhetens overordnede mål 
til de løpende avgjørelser i 
tilknytning til den enkeltes 
daglige arbeid og innsatsvilje.»

Brubakken-utvalget 1985



Det nyliberale menneskesynet

Ansatte er naturlig nok mest opptatt 

av sine egne revirer og agendaer, og 

deres kompetanse er avgrenset til 

operative og lokale forhold. Siden de 

ikke er ansvarlige for overordnede 

resultater har de heller ikke samme 

forpliktelse til å ta hensyn til disse. 

Ansattes deltagelse bør derfor 

begrense seg til å medvirke, ikke 

til å bestemme. Det bør ledere 

gjøre.

Tom Colbjørnsen, rektor BI , Dagens Næringsliv 7.2.11



Offentlig sektor brukte 555 mrd kr

Innkjøp av varer og tjenester for 350 mrd kr

Sykehustjenester, ca. 100 mrd kr

Pleie og omsorgstjenester  70 mrd kr

( 2010 tall, nasjonalregnskapet og Kostra) 

NHO: ” Våre medlemsbedrifter har et veldig sterkt ønske om å 
få slippe til”

Petter Brubakk ( Dagsavisen 5.5.11)

Blåblå regjeringsplatform…”øker markeder for våre bedrifter 
med 10 mrd” 

NHO- Petter Furulund

«400 milliarder kroner, er det et marked dere, som representerer 
våre medlemmer, har lyst på? You bet.»

John G. Bernander på NHOs årskonferanse 2012

Velferd er trygge markeder for private 
aktører i krise



Magiske innsparingstall med private

NHO-Service i YY kommune 2013 

”Frigjøre 20-30% av dagens produksjonskostnader(s 29)



Penger å spare? 

Etter-kostnader

Profitt

Omstilling

Kontroll

Anbud

Fagkompetanse



Etter grundig forskning om 20 års erfaringer 
med konkurranseutsetting:  

«Privata alternativ och konkurrensutsättning 
inom välfärdssektorn har inte blivit den 
mirakelmedicin som många hoppades på. 
(...) 
Vi kan inte hitta några vetenskapliga belägg för 
att de högt ställda förhoppningarna har infriats, 
skriver SNS forskningschef Laura Hartman.»

Dagens Nyheter, 7.9.2011



Er gratis høyere utdanning 
rettferdig?



Private aktører i velferden



Barnehage 3 AS
Barnehageselskap

Eiendom AS
Eiendomsselskap

Holding AS
Morselskap

Barnehage 2
Barnehageselskap og arbeidsformidling
(enkeltmannsforetak)

Barnehage 1 AS
Barnehageselskap

Andre
selskaper

Kjøper arbeidskraft fra

Leier eiendom av....

Forvalter 
investeringstilskudd..

Offentlige tilskudd 
til drift av barnehage

Offentlige kapitaltilskudd 
til bygging av barnehage

Bare en barnehage?

Kilde: Brønnøysundregistrene.www.proff.no

2008:
Offentlige driftstilskudd:15 millioner kr
Utbytte: 0 kr
Fortjeneste: 3,5 millioner kr

Foreldrebetaling

”Vi tar ikke utbytte.”
”Barnehagene går med underskudd.”



2010: Norlandia Omsorg AS ++
- Norske omsorgsmillionærer + internasjonal finanskapital = sant 

(Informasjon hentet fra www.proff.no, og www.skattelister.no i perioden nov-des 2010. 
Selskapsstrukturen er ikke utfyllende.)

Nordic Healthcare 
Holding AS

Norlandia Care AS

Norlandia Omsorg AS

Boganes sykehjem Madserud sykehjem Oppsal sykehjem Risenga sykehjem

Mecca Invest AS

Roger Adolfsen
Kristian Adolfsen

Klavenstern AS

Fsn Capital Limited Partnership Il 

Skatteparadiset Jersey

44,95%
44,95%

Eidissen Consult ASGrafo AS

Acea Holding (2009)
Barnehager

Hospitality Invest AS

Even Carlsen
Benn Eidissen

Mestringshuset AS (2010)
Rusomsorg

Aberia AS (2010)
Barnevern, kreftomsorg, 
helse- og omsorgssentre.

FSN Capital kronikk i BT 20.10.2010: 

”Ikke én øre av norske helsekroner er blitt eller vil bli overført 
til Jersey under vår eierperiode, alt er reinvestert i 

virksomheten.”
under vår eierperiode

Desember 2012 selger FSN Norlandia konsernet tilbake til 
Adolfsen brødrene etter 5 års eierskap.

http://www.proff.no/
http://www.skattelister.no/


Hvordan tjene penger på 
velferdstjenester?

Lønn og Pensjon: Lavere grunnlønn (ca.30.000 
sykehjem– 28.000 barnehager), timelønn heller enn 
månedslønn, Uten tillegg.

Bemanning: innleid/midlertidig og mindre fagpersonell 
(eks. dispensasjoner i barnehagene), ikke full stilling

”Å utnytte markedet”: Konsentrert i store markeder 
(sentrale strøk), markedet for det enkle, men godt 
betalte, ekstrabetaling fra de som kan (minimumsvelferd 
for alle)

Selskapsstrukturering: Skille drift, eiendom og 
bemanning, kjøpe tjenester og vikarer/ansatte fra egne 
selskap, uoversiktlige konsernstrukturer, skatteparadis



Norges mest lønnsomme bransjer
22-23% avkastning pr år de siste årene
(fra lavere lønn og pensjon, ulønnet medleverturnus, fler ufaglærte)

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/barnevernsmilliardene/barnevernselskaper-

kontrolleres-fra-skatteparadiser/a/24135074/



Lønnsomhet i 2015 snitt 31.9.%  
Næringslivet for øvrig var 4.4%



Lovlig, men vi mister kontroll med 
kontaktstrømmene



Bit for Bit AS

Infopartner AS

Akademiet 
Holding AS

Akademiet Oslo 
AS

Akademiet

Sandnes AS

Akademiet 
Privatistskole 
Sandnes AS

Akademiet 
Privatistskole 

Oslo AS

Akademiet 
Norge AS Akademiet 

Nettstudier AS

Vikar No Oslo 
AS

Vikar Rogaland 
AS

Stongnes 

AS

Skjervika 

AS

A. VGS 

Ålesun

d AS

A.Utdanning Norge ASSkoledrift 

Pluss AS

Vatek AS

Akademiet 

VGS Molde 

AS

A. 

Privatistskole 

Ålesund AS

Vikar No Møre 

AS

Botnadalen 

Invest AS

Metis 

Økonomi 

AS

Bergen No 

Vikar AS

Metis Education 

AS

TV Buskerud 

AS

Drammen Int. 

School AS

Heltberg VGS 

Drammen AS

Bit for Bit 

Huset AS

Akademiet 

Drammen AS

H-H 

Invest 

AS

Akademiet 

Privatskole 

Drammen AS

HOO 

Dramdal 

50%

Bergen 

Private 

Gymnas AS

Akademiet 

Bergen AS
Namai 

Kantine 

AS

Helge E. 

Dramdal 

50%

Kjetil 

Eide 

50%

Ellen 

Kristin 

Eide 

50%

Jan Ove 

Otterlei 

100%

Kristin 

Monsen 

Teige 50%

Helge 

Teige 

50%

Agathe Bøe 

Risa (Terje 

død 2013)

Petter Arne 

Alvik 100%

50%
50%

50%50% 49

%51%

66%
34%

33%
33%

33%

70%
50%

50%

30%

Hentet fra proff.no 

10.09.13-24.09.13



27



Og så slår skattejuristene til



Dette er ulovlig! 
– men kommersielle eiere gir kommersielle skoler

«Tidlig i desember 2013 inngikk alle tre skolene i en 

komplisert rekke transaksjoner med oppkjøp, opprettelse 

av nye selskaper og tilsammen fire fusjoner. 

Operasjonen var så fantasifullt ulogisk at den knapt lar 

seg forklare. 

Men resultatet var enkelt: Med noen pennestrøk var 100 

millioner kroner tatt ut av skolene, overført til eierne - og 

frigjort fra alle krav om å bli brukt til utdannelsesformål.»
Dagens Næringsliv 31.10.2015



Men dette er lovlig…



– Vi skal skvise så mye 

tannkrem ut av tuben at 

Ap ikke får puttet det 

tilbake. 

Linda Hoffstad Helleland

VG 04.09.2014





Politisk tubefyller

…men det får vi komme tilbake til



«Alle de som nå snakker så poetisk om fordelene som –

i form av påstått mangfold, prispress og valgfrihet –

skulle følge av å la markedskreftene få større spillerom 

innenfor offentlig sektors virksomhetsområde, bør 

kanskje løfte nesa fra lærebøkenes teoretiske 

markedsmodeller og studere hvordan markedskreftene 

faktisk fungerer i de sektorene der de styrer i dag.» 

Sitert fra kronikk av Kjell Østberg i Klassekampen 27.2.2016

Olof Palme

Fra Olof 

Palmes 

siste 

intervju





Hjemmeside:
www.velferdsstaten.no

Abonner på elektronisk 
nyhetsbrev:

aksjon@velferdsstaten.no

For velferdsstaten



Erfaringer fra Sandnes –
MANIFEST ANALYSE

https://www.youtube.com/watch?v=E-
QF3KZNBx8

https://www.youtube.com/watch?v=E-QF3KZNBx8


”Regjeringen mener i utgangspunktet 

at produksjon av velferdstjenester 

skiller seg lite fra andre tjenester.”





http://forskning.no/aldring-helsepolitikk-helsetjeneste-helseadministrasjon-

velferdsstat/2013/08/svake-tall-sykehjem-pa


