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Forsvar fellesskapet!

Kommersielle aktører ut av velferden
Høyresidens markedsretting av offentlig sektor har spilt fallitt. Velferdstjenestene skulle bli bedre, billigere, 
mer moderne og innovative gjennom et omfattende anbuds- og kommersialiseringsregime, styrt av 
profittmotiver og utopiske markedsmekanismer.

Kommunale kjerneoppgaver blir ikke bedre av at kommersielle aktører driver dem. Velferdsprofitører har fått
berike seg på fellesskapets bekostning, og ansatte og brukere har betalt prisen.

Stadig flere kommuner tar tilbake kontrollen over helse og omsorgsektoren. Det finnes en rekke viktige 
samfunnsoppgaver som helt må skjermes for profitt, spekulasjon og markedslogikk. Den norske 
velferdsstaten ble bygget opp på denne erkjennelsen.

SV vil skape en offentlig sektor basert på menneskelige behov, ikke profitt. Vi vil ta kampen for en profittfri 
velferd.

Private ideelle aktører kan ikke erstatte offentlig egenregi
Den ukritiske holdningen til kommersielle aktører holder på å bli erstattet av en like ukritisk holdning til 
private ideelle aktører som utenfor sine egne kjerneoppgaver konkurrer med det offentlige på samme måte 
som private i dag gjør. Dette er tydelig i stortingets mål om at 25 prosent av den samlede omsorgssektoren 
skal være organisert og drevet som ideell virksomhet innen 2030. Dette er SV fremdeles mot, og ønsker 
avsluttet.

Det blir hevdet at «kristne, ideelle aktører kan gi en omsorg ingen andre kan gi».
Dette er en påstand som ikke gir mening innenfor en vanlig virkelighetsoppfatning. Det er faglighet og 
realkompetanse, ikke livssyn, som avgjør kvaliteten på omsorgen. God faglighet ivaretar brukernes 
livssynsfrihet. 

Frivillighet kan ikke erstatte faglighet
Frivillighet er et positivt ladet ord som med rette assosieres med dugnadsånd og solidaritet. Frivillige krefter 
yter viktige bidrag over hele landet. Men engasjement kan aldri erstatte faglighet. Frivilligheten er, og skal 
være, frivillig, og kan ikke brukes til å løse offentlige kjerneoppgaver ut fra innsparingshensyn.

En visjon for en moderne offentlig sektor
Det er ikke visjonært å gi fra seg den politiske kontrollen over viktige oppgaver. Ved siden av skattesystemet 
er en sterk offentlig sektor med gode velferdstjenester vårt viktigste virkemiddel til økonomisk omfordeling. 
Skal vi klare å utvikle velferdstjenester for framtiden må vi ta et oppgjør med markedsstyringen av de 
offentlige tjenestene. Bestiller-utførermodeller og rigide målesystemer hindrer brukertilpasning, offentlige 
stordriftsfordeler og tjenesteutvikling.

SV vil:
• Kjempe for en profittfri velferd uten kommersielle aktører.

• Garantere tilstrekkelig finansiering av fremtidens velferdstjenester slik at faglighet og tilbud til alle sikres, 
og frivilligheten kan bevares som frivillighet.

• Se på mulige lovendringer og andre tiltak som hindrer kommersialisering av ideell virksomhet.
• La offentlig sektor være offentlig sektor: Avvikle bestiller/utfører-modellen og andre styringssystemer 
tilpasset marked og konkurranse.


