
Kampen om velferden – ta tjenestene tilbake! 

Det siste tiåret har stadig flere kommunale tjenester blitt konkurranseutsatt og lagt ut på anbud. 

Dette gjelder også grunnleggende velferdstjenester som barneverntjenester, tjenester innenfor 

rusomsorg og psykiatri og tjenester til mennesker med utviklingshemming. Fellesorganisasjonen 

(FO) er svært bekymret over denne utviklingen. 

Selv om vi har en regjering som ivrer for konkurranseutsetting, er ikke kommunene underlagt tvang 

på dette området. Det er fullt mulig å drive helse- og sosialtjenestene i offentlig regi. FO vil minne om 

at det er det politisk flertallet i kommunen som avgjør om bestemor, lillebror eller tante skal ut på 

anbud. Derfor er kommunevalget viktig i kampen om velferden. Derfor handler dette om mer enn et 

kommunevalg. 

Det er flere grunner til at FO er bekymret over kommersialiseringen av velferdstjenestene. For det 

første betyr det at deler av skattepengene våre ender i private lommer istedenfor å komme brukerne 

til gode. Flere av de største kommersielle velferdsfirmaene i Norge eies av multinasjonale konsern 

med base i skatteparadiser. Et eksempel kan være Attendo som drev Midtåsenhjemmet fra 2005 til 

2010. (Jfr. «Velferdsprofitørene», Linn Herning, Manifest 2015). 

For det andre er innslaget av midlertidige ansettelser og enmannsfirmaer gjennomgående større i de 

kommersielle velferdsfirmaene enn i det offentlige, og partsforholdet mellom de ansatte og ledelsen 

er dårligere utviklet. FO mener at en forutsetning for gode tjenester er trygge ansatte og stabile 

fagmiljøer. Derfor er tjenester i offentlig regi å foretrekke.  

Flere norske kommuner har etter forsøk med konkurranseutsetting, anbud og konsulentbruk, tatt 

tjenestene tilbake i kommunal regi og driver dem nå med egne ansatte. Flere rapporterer at dette 

både gir bedre tjenester og mer fleksible tjenester, samtidig som man sparer utgifter. For eksempel 

kan vi se til Sandnes kommune som, etter en periode med konkurranseutsatte barneverntjenester, 

nå har tatt tjenestene tilbake i egen, kommunal, regi og tjener på det – både faglig og økonomisk.  

Din stemme i kommunevalget vil være med på å avgjøre om velferdstjenestene våre skal settes bort 

til kommersielle firmaer som har som hovedformål å tjene penger, eller om de skal drives i 

kommunal egenregi med brukernes behov og tjenestenes kvalitet i sentrum. FO oppfordrer alle til å 

bruke stemmeretten 14. september. Godt valg! 


