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De siste fem årene har sju kommer-
sielle barnevernsaktører tjent til-
sammen 550 millioner kroner på 
barnevernstjenester, ifølge en 

kartlegging gjort av Aftenposten. En halv 
milliard barnevernskroner, som egentlig 
skulle gå til tjenester for de mest utsatte 
barna i samfunnet vårt, fant altså i stedet 
veien til eierne av de kommersielle foreta-
kene sine lommer, helt lovlig. 

Ideelle aktører har drevet denne typen 
tjenester siden før velferdsstaten ble bygd 
ut, og har blitt integrert i de offentlige vel-
ferdstjenestene etter hvert som det of-
fentlige har tatt over stadig mer av finan-
sieringen. Det var ikke før på 1990-tallet 
at de kommersielle aktørene kom inn på 
dette feltet, etter at det offentlige la ned 
spesialskoler og institusjoner i troen på at 
barn og unge skulle få hjelp hjemme, i fos-
terhjem eller i nærmiljøet. Men for ung-
dom med tunge psykiske lidelser, ruspro-
blemer eller atferdsvansker, var ikke dette 
nødvendigvis det de trengte, og i mangel 
på offentlige institusjonsplasser oppstod 
det som mange av de kommersielle aktø-
rene på feltet i dag kaller et «marked». 

Store konsern
Anbudskonkurranser om plassene har 
ført til et kraftig prispress som har gitt det 
som på markedsspråket kalles en «konso-
lidering av markedet», der noen få store 
aktører har kjøpt opp mange av de små. 
Barnevernet har blitt en lukrativ investe-
ringsmulighet for svenske helsekonsern 
og internasjonale oppkjøpsfond. Aleris, 
som eies av den svenske Wallenberg-fa-
milien, er nå den største aktøren «på mar-
kedet». Det svenske helsekonsernet Hu-

mana Omsorg, som eies av det London-
baserte oppkjøpsfondet Argan Capital, 
har blitt den nest største. 

For å vinne anbudskonkurranser og 
fremdeles tjene penger på driften, kuttes 
det i driftskostnader. Og siden den stør-
ste utgiften for de fleste av disse virksom-
hetene er lønnsutgifter, kuttes det selv-
sagt her. Ansatte i private barnevernsin-
stitusjoner jobber mer kveld, helg og natt 
enn ansatte i offentlige institusjoner, og 
de opplever at arbeidsgiver i mindre grad 
følger reglene for overtidsbetaling, iføl-
ge en studie utført av Osloeconomics, Ac-
tecan og AFI på oppdrag fra Arbeidsde-
partementet. Studien viser også at færre 
er organisert i private institusjoner, og at 
en betydelig del av arbeidsstokken ikke 
er ansatt, men leies inn som selvstendig 
næringsdrivende.  

Bruken av medleverturnus, der de an-
satte bor og jobber på institusjonen flere 
døgn i strekk, skaper også store forskjeller 
mellom de ansatte i offentlige og private 
institusjoner. Ifølge utregninger gjort av 
fagbladet Fontene, jobber ansatte i pri-
vate institusjoner hele 30 døgn mer i året 
enn ansatte i offentlige institusjoner – for 
omtrent samme lønn. Omregnet til vanli-
ge arbeidsuker (14 arbeidstimer per døgn) 
tilsvarer det 11 uker mer jobbing i året for 
samme lønn.

Utrygghet
Dette har også konsekvenser for kvalite-
ten på tjenestene. Hvor lett er det å si fra 
om at ting ikke er som de skal være i en 
institusjon, dersom du er leid inn midler-
tidig og ikke har noen garanti for fram-
tidige oppdrag? Hvor lett er det å være 

med på å lage trygge omgivelser for barn 
og unge dersom du selv ikke er trygg på 
om du har jobb etter neste månedsskifte? 
Hvor attraktivt er det å bli lenge i en jobb 
og være med på å bygge opp et fagmiljø 
dersom lønna er mye lavere enn andre ar-
beidsplasser, der de gjør akkurat den sam-
me jobben? 

Disse problemstillingene gjelder ikke 
bare i barnevernet, men også for andre 
velferdstjenester for utsatte grupper, 
som personer med rusproblemer eller ut-
viklingshemning. Felles for de fleste i dis-
se gruppene er at de trenger kontinuitet 
og trygge rammer i de tjenestene de er 
avhengige av. Når denne typen tjenester 
legges ut på anbud annethvert eller hvert 
fjerde år, risikerer de å måtte flytte der-
som en annen leverandør kan levere tje-
nesten billigere. For autister, for eksem-
pel, kan denne utryggheten få store kon-
sekvenser i form av mer utagerende at-
ferd, som igjen krever mer bruk av tvang 
og sterkere bemanning. På sikt kan derfor 
selve konkurranseutsettingen gi dyrere 
og dårligere tjenester, uavhengig av kva-
liteten på omsorgstilbudet brukerne flyt-
tes til. 

Forbud mot profitt
I Oslo er nå halvparten av brukerne med 
vedtak om bruk av tvang plassert hos pri-
vate aktører, ifølge fagbladet Fontene. 
Dette er prinsipielt problematisk, med 
tanke på at på de fleste andre områder 
ikke aksepterer at offentlig maktutøvel-
se settes ut til private aktører. Vi tillater 
ikke dette i politiet eller i fengselsvesenet, 
men når det er de mest utsatte gruppene 
i samfunnet som er gjenstand for maktut-

Omsorg på anbud
Skal omsorgen for de mest utsatte gruppene i samfunnet vårt være et lukrativt marked 
for internasjonale oppkjøpsfond?



8|2015 LO-AKTUELT 55

øvelsen, er det få som har beten-
keligheter med det. Mange av per-
sonene det gjelder har i tillegg be-
grensede muligheter til å si ifra om 
de føler seg utsatt for maktovergrep 
eller andre krenkelser. 

Høyre-Frp-regjeringen ønsker 
fl ere kommersielle aktører velkom-
men inn i velferdstjenestene, og vil 
ikke prioritere ideelle aktører fram-
for kommersielle, slik den rødgrøn-
ne regjeringen gjorde både i barne-
vern og rusomsorg. Høyre og Frps 
representanter i barne- og familie-
komiteen på Stortinget uttalte i fj or 
at "idealisme og ønsket om å hjelpe 
synes å ligge til grunn for alle pri-
vate tilbydere av barnevernstiltak". 
Regjeringspartiene ser altså tilsy-
nelatende ikke forskjell på motive-
ne til Frelsesarmeen og oppkjøps-
fondet Argan Capital.  

handlingsrom
Det er et politisk valg om tjenes-

skal det skje en endring kreves 
det politisk vilje, framfor den 
ansvarsfraskrivelsen vi har sett 
i både stat og kommuner når det 
gjelder å sette velferdstjenester 
ut til kommersielle aktører. Det 
er på høy tid at det off entlige 
tar et helhetlig ansvar for dem 
som trenger velferdsstaten aller 
mest, og sørger for gode, stabi-
le tjenester med kontinuitet og 
trygge rammer for brukere og 
ansatte. a

’’
Ida Søraunet Wangberg, forfatter av pamfl etten På anbud
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Kronikk

tene til de mest utsatte gruppene 
i samfunnet vårt skal være et lu-
krativt marked for oppkjøpsfond, 
der sårbare brukere plasseres i det 
til enhver tid billigste tilbudet, el-
ler om stat og kommuner faktisk 
skal ta det ansvaret som er pålagt 
dem. Ønsker man det siste, er det 
en rekke grep som kan gjøres. Vik-
tigst er å bygge ut og forbedre det 
off entlige tilbudet, og å innføre et 
profi ttforbud, likt det vi allerede 
har i skolesektoren. Et annet tiltak 
som bør diskuteres, er å forsterke 
samarbeidet mellom ideelle aktø-
rer og det off entlige, framfor å tvin-
ge de ideelle aktørene til å konkur-
rere med hverandre gjennom an-
budskonkurranser. Det kan for ek-
sempel gjøres gjennom langsiktige 
driftsavtaler, slik såkalte selveien-
de institusjoner har med myndig-
hetene i Danmark. 

Handlingsrommet er stort, men 


