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Erfaringer fra Sandnes – 
MANIFEST ANALYSE 

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

 

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


Forvaltning og forretning  
 – hva er forskjellen? 





Angsten for feilsteg fører til anbud 
og privatisering 

Barnevern på anbud  
 Begrunner 

anbudspraksisen med 
hensynet til EØS-
avtalen. 

Aftenposten 3.12.2007 

 
ESA og KOFA bekreftet at 

det ikke var slik (2010 
og 2011) 



Konkurranseutsetting – mye som ikke går til 
formålet 

Etter-kostnader 

Profitt 

Omstilling 
Kontroll 

Anbud 

Fagkompetanse 



 Egenregi: 
Normaltilstanden for det offentlige 

 Tjenester utført med egne ansatte ”egenregi”: 
unntatt fra EUs konkurransepolitikk og Lov om 
offentlige anskaffelser.  

1. Samme kontroll med virksomheten som med 
egne avdelinger ( selskapsorganisering 
risikabelt).  

2. Hovedparten (80%) av virksomheten rettet 
mot det offentlige.  

3. En tjeneste som har vært konkurranseutsatt 
kan tas tilbake ved å iverksette punktene 
over.  



Hva er en offentlig tjeneste? 
Tjenesteavtalen – GATS   ( Art. 1.3) - er mal for TISA 

(b)     inkluderer en hver tjeneste i enhver sektor 
unntatt tjenester som ytes i offentlig regi.”  
  

(c)     . ”En offentlig tjeneste er en tjeneste som gis 
av offentlige myndigheter, og som verken 
leveres på kommersiell basis, eller er i 
konkurranse med en eller flere 
tjenesteleverandører”  



Hvordan tjener de penger? 

• Lavere lønn: - Andre tariffavtaler og avlønningssystemer 
• Dårligere pensjon: Innskuddsbasert vs. ytelsesbasert  

-  (1.6) 2-7% for kommersielle vs. 15-25% for offentlige 
• Bemanning: 

- Avvik anbud / praksis 
- Mindre fagpersonell, innleie, selvstendige  
- Ulike turnuser, doble vakter, bruk av innleid/midlertidig 

• «Å utnytte markedet»:  
- Konsentrert i store markeder  
- kjedemakt 

• Strategisk selskapsstrukturering:  
- Skille drift, eiendom, bemanning  
 



Energifabrikken as 
(tidl Norsk barnevern AS, 
Muntre herrer AS og Herkules 
invest 64 AS ( etablert 2008) 
EK+G 15-17 M 

Pandours AS 
EK+G 14.7-17.9 M (08-12) 

Hns Eiendom AS 
EK+G 23-19 M(08-13) 

Behandlings-
sentret små 
enheter 

Skådinn holding as.  

Leier 
eiendom 
av...?. 

Behandlingssentret små enheter AS 

Kilde: Brønnøysundregistrene.www.proff.no, 26.5.14. Skattelister 

Offentlig kontrakt  

Knut Oskar Nordby Dag Skådinn 

45% 
55% 

Formue 
2006 3.9 M 
2007 6.2 M 
200818.8 M 
200919.1 M 

Formue 
2006 0.3 M 
2007 1.5 M 
2008 6.2 M 
2009 0.0 M 

Kostnader 
lønn/totalkostnader 
 
2008   61 % 
2009  64 % 
2010  64 % 
2011  61 % 
2012  62 % 
2013  67 % 
 

Kjøpte Kjelsåsvn 103, 1 og 2 i 
2004 hhv  2004 for i alt 4.25 mill 
 
Solgt til Hns eiendom for 6.7 mill 
i 2008 



7. november 2011 11 Representantskapsmøte FO Møre og Romsdal 

Aleris – størst i helse- og omsorg 

Aleris 
Omsorg AS 

Aleris BOI 
AS 

PIF 
EiendomAS 

Aleris 
Helse AS 

Aleris 
Ungplan AS 

Aleris  
Holding AB 

Investor 
(Wallenberg) 

Aleris AS 

Solgt fra EQT III til Investor (begge  
svenske)  i 2010 for 4,4 mrd. SEK 

Virksomhet i Sverige, Danmark  
og Norge – totalt 6000 ansatte 

Norges største leverandør av barneverntjenester,  
har tre datterselskaper og 27 underavdelinger.  
Overførte 48 mill. kr i konsernbidrag i 2010. 
www.proff.no, 2010 

http://www.proff.no/
http://www.aleris.no/
http://www.aleris.no/


2007: Kjøper 
BOI (N) 

2006: Kjøper  
Omnia (N), 
 Axess (N) 
Medialab kliniska 
laboratorier (S) 
Nackageriatriken (S) 

2005: 
 Aleris AS 
 
Care partner, 
ISS Health Care 
EQT 

2005: Kjøper 
Ungplan (N) 

2008: 
Danskeprivathospitaler 
(DK) 
Sofiahemmets røngten (S)  

2010: Kjøpes 
opp 
Investor blir 
ny eier 

2009: Bygger Båthöjden 
eldreboliger (S) 
Starter 
primærhelsetjeneste (S) 

2012:Bygger 
eldreboliger 

2013: Kjøper 
opp 

 sykehjem (N) 
(S) 

2012: kjøper opp 
Spesialisthelsetje
nesten Bolnäs (S) 

Södermalms 
hjemmetjeneste 

(S) 

2011:  
Kjøper opp 

Proxima (spesialist-, 
rehab og primærhelse 

(S) 
Hamlet  privathospital 

(DK) 
38 
% 

12 
% 

2013: 
Bygger 

sykehjem 
(S)  2015: Kjøper 

opp 
 Teres medical 

group 



Alle inntektene skal komme barna til 
gode – Går det an å regulere ? 
Privatskoleloven (6-3) Modifisert 

Krav til bruken av institusjonen sine inntekter 
Alle inntektene skal kome brukarane til gode. Dette 

inneber mellom anna at institusjonen ikkje kan   
a) gi utbytte eller på annan måte overføre overskot til 

eigarane eller deira nærståande, verken når 
institusjonen er i drift eller om drifta blir nedlagd 
eller solgt  

b) pådra seg kostnader i form av leigeutgifter for 
eigedom eller lokale som tilhører institusjonens 
eigarar eller deira nærståande eller på anna måte 
pådra seg kostnader som kan innebere at alle 
inntekter til institusjonen ikkje kjem brukarane til 
gode. 

 



Plan for offentlig egenregi 

1. Når kontrakter går ut 
2. Tilsyn og eventuelle kontraktsbrudd 
3. Ansvar når kommunen tar over 

Arbeidsmiljølovens krav om 
«Virksomhetsoverdragelse» må følges. prosesser og 
samarbeidskultur. På denne måten slipper man at 
gammel kommersiell kultur i ledelsen fortsetter. 

4. Det er ikke vanskelig, men det krever en plan  
Ta tjenestene tilbake og Mål eller mening, har oppskrifter 

basert på erfaringer, eksempler og rettsutviklingen i 
EU/EØS.  

 

  

http://www.velferdsstaten.no/Forsiden/?article_id=64044
http://www.velferdsstaten.no/bestill-materiell/?article_id=101657


Egenregi: Alle bevilgete midler skal 
komme barna til gode 

 Tjenester utført med egne ansatte ”egenregi”: 
unntatt fra EUs konkurransepolitikk og Lov om 
offentlige anskaffelser.  

1. Samme kontroll med virksomheten som med 
egne avdelinger ( selskapsorganisering 
risikabelt).  

2. Hovedparten (80%) av virksomheten rettet 
mot det offentlige.  

3. En tjeneste som har vært konkurranseutsatt 
kan tas tilbake ved å iverksette punktene 
over.  

4. Ingen private/kommersielle( for selveiende) 
eiere i virksomheten  
 



Dansk vurdering : Utvidet egenregi  
I lys av nye innkjøps- og konkurranseregler i EU 

• Driftsoverenskomst med kommunen 
• Underlagt et kommunalt tilsyn  
• Kommunen må finansiere minst 50% av 

virksomheten gjennom tilskudd  
• Kommunen må kunne kontrollere 

vedtekter, budsjett, personalforhold m.v. 
som med «Selveiende institusjoner» 



Selveiende institusjoner: 
Ikke-kommersielle aktører i utvidet egenregi 

«Selveiende institusjoner» i den danske friskoleloven  
og andre lovverk innen offentlig virksomhet:  

• kan ikke eies av noen 

• det er regler for foreldre- og ansatterepresentasjon i 
styrene 

• Det offentlige kan velge en representant i styret 

• styremedlemmer kan ikke motta honorarer.  

• I forskrift til loven er det gitt mal for 
vedtekter, regnskap og tilskuddskontroll 

• Ansvarlig vis a vis offentligehets- og forvaltningslov 

 

http://www.velferdsstaten.no/file/fbf2fd1975358d5b49ad15dab659d89b/130225  Friskoleloven i DK
http://www.velferdsstaten.no/file/225ee25ccaafbdc32f6f73487b15f85d/110907 Vedtægter Friskoler i DK
http://www.velferdsstaten.no/file/c56633db6ebccad10bf2dbcaedd1050d/110622 Vedtagelse om regnskap mm for friskoler i DK
http://www.velferdsstaten.no/file/659fe792306afebb4f591853f0f5185f/080926 Tilskudskontroll private skoler i DK


Kjøp eller «hjemfall» 

St Georgsfonden i DK 
  Barnevernsinstitusjon som drev 

uforsvarlig. ”Tilbageskødningsklausul” 
(hjemfallsklausul) i kontrakt gjorde at 
kommunen kunne ta over all eiendom. 

Sennerud barnehage i Sørum 
 Andelsbarnehage som ville selge. 

Kommunen valgte å legge inn tilbud 
 Barnehagestyret ville ha kommunal eier for 

nærhet til eier og best for ansatte 
 
 
 
 
 
 
 



Det er mulig å gi mer kontinuitet og 
kvalitet gjennom samarbeid – ikke 
konkurranse 



 

Hjemmeside: www.velferdsstaten.no 
 

Abonner på elektronisk nyhetsbrev: 
aksjon@velferdsstaten.no 

 

For velferdsstaten 
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