Konkurranse mot barnevern
Kommentar til rapport: Oslo Economics, «Analyse av konkurranseforholdene i
markedene for tiltak og tjenester til statlig og kommunalt barnevern»,
17.12.2019
Cathrine S. Amundsen og Helene Bank
Notat For velferdsstaten 02.02.20

«Vurderingen vår er som følge av ovenstående at faren for markedssvikt ved kjøp av tiltak og tjenester
til kommunalt og statlig barnevern er stor. Dette innebærer at de identifiserte konkurranseforholdene
og leverandørenes tilpasninger gir opphav til utfordringer med å nå målene om et godt og effektivt
barnevern. Det er stor fare for at måloppnåelsen i barnevernet i dag er svekket på grunn av
markedssvikten, og at det er fare for ikke effektiv ressursbruk i barnevernet.»

Oslo Economics s.50, ikke gjengitt i rapportens konklusjoner
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1. INNLEDENDNING
Rapporten er bestilt av politisk ledelse i Barne- og familiedepartementet (BFD) og skal brukes
inn i pågående gjennomgang av rammevilkårene for private aktører i barnevernet, som
varslet i Prop. 73. L (2016-2017) Endringer i barnevernloven (barnevernsreform).
Rapporten til Oslo Economics AS (OE) kan brukes som grunnlag for politisk debatt, fordi
problemene den reiser er politiske. Det er to hovedsyn som dominerer i Norge i dag for
hvordan barnevernet skal utvikles. Det ene synet har som premiss at det er mulig å oppnå
fullkommen informasjon om det enkelte barns behov og hvilken effekt ulike tiltak vil gi og at
barnevernet derfor kan organiseres i et marked med antatt effektiv konkurranse. Det andre
synet bygger på tradisjonen fra kritisk sosialt arbeid der det å hjelpe barn ses som et
helhetlig og langsiktig fellesskapsprosjekt, og på en erkjennelse av at det er umulig å oppnå
fullkommen informasjon om det enkelte barns behov og hvilken effekt tiltak vil gi, derfor kan
ikke barnevern organiseres i et marked.
Hvilken retning barnevernet skal utvikles i avhenger av hvilke av de to synene som vinner
frem. Dette er også et ressursspørsmål. I dag er det et skrikende behov for å styrke
barnevernets førstelinjer. Markedsteknokratiet OE beskriver i sin rapport påfører samfunnet
store kostnader for å holdes i gang. Ingen analyser har kunnet slå fast at ressursbruken er
riktig. Det er på tide at ressursene styres dit det barnevernfaglige arbeidet foregår, i direkte
kontakt med barna og deres familier.
Oslo Economics (EOs) hovedkonklusjoner (s. 4):
«Oslo Economics har analysert konkurranseforholdene i markedene for tiltak og tjenester til
barnevernet på oppdrag for Barne- og familiedepartementet. Simonsen Vogt Wiig har bidratt med
juridiske vurderinger. Våre hovedfunn er at:
• Konkurransen mellom leverandørene i de aller fleste markedene er virksom. Det er mange
leverandører i markedet og etableringshindringene er lave. Kommunalt og statlig barnevern
kjøper inn et spekter av differensierte tiltak og tjenester, og over hele landet. Ved noen kjøp
har derfor barnevernet kun én leverandør å forholde seg til.
• Barnevernet har en utfordring ved kjøp av tjenester fordi det ikke har fullkommen informasjon
om det enkelte barns behov eller om hvilken effekt det enkelte tiltak vil gi. Videre, i noen
tilfeller, har private leverandører bedre informasjon om dette enn barnevernet. I de tilfellene
kan leverandørene opptre opportunistisk, og prøve å øke tiltakene i tid og omfang.
• Statlig og kommunalt barnevern synes å ha høyere barnevernfaglig kompetanse enn
innkjøpsfaglig kompetanse. Samtidig er flere av tjenestene og tiltakene som kjøpes inn
komplekse, slik at det er stort behov for innkjøpsfaglig kompetanse. Dette gir en fare for å ikke
få full måloppnåelse om et effektivt og godt barnevern ved bruk av private leverandører.
• Trass i dette vurderer vi at de aller fleste tilfellene av kjøp av tiltak og tjenester i barnevernet
bidrar til økt effektivitet og bedre tilbud, og videre at private leverandørene utfyller det
offentlige barnevernet med kompetanse, fleksibilitet og differensiert tilbud.»

OEs rapport og regjeringens bestilling forutsetter at det skal være konkurranse mellom
kommersielle, ideelle og det offentlige i et barnevernsmarked. Deres mål blir dermed å
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beskrive hindringer de ser, for at denne konkurransen skal bli «effektiv», og mulige løsninger
på slike hindringer. OEs rapport hviler på fire premisser:
1. Konkurranse er positivt for økonomisk effektivitet og kvalitet i barnevernet.
2. Konkurransen blir effektiv dersom tilstrekkelig antall aktører konkurrerer og
markedsmakten er relativ jevn mellom bestiller og utfører. Det offentlige må ikke
legge for stor økonomisk risiko på ideelle og kommersielle tilbydere. Dette kan
estimeres med økonomiske modeller.
3. Trass i beskrivelse av hindringer skal det arbeides ut ifra at det er mulig å oppnå
fullkommen informasjon om barns behov eller hvilken effekt et tiltak vil gi. Det
offentlige må derfor styrke sin innkjøpsfaglige kompetanse og arbeide for en
standardisering av tjenestenes innhold som forenkler prisfastsettelsen.
4. OE skriver at de ikke har funnet store muligheter for leverandørene å hente gevinster
fra barnevernet via andre kanaler enn vanlig regnskapsmessig overskudd.
Bufdir og NHO Service har mottatt rapporten på en svært positiv måte. Bufdir skriver:
«— Vi er glade for at denne rapporten ikke gir grunnlag for å mistenke at de private har
uforholdsmessig stor fortjeneste utenfor offentlig innsikt og kontroll. Det er viktig at det offentlige
forvalter felles ressurser på en hensiktsmessig måte. Rapporten er tydelig på at de ikke har
kontrollert dette 100 prosent og at det kan være vanskelig å ettergå. Vi følger opp leverandørenes
prissetting og tjenestenes kostnad tett, og er rimelig trygge på at vi har god kontroll, sier
anskaffelsesdirektør i Bufdir, Magnus Simeou Askim. ( ) Rapporten peker konkret på
forbedringspotensial for avtaleformer og ordninger for kjøps- og leveransegarantier. — Dette er
utfordringer vi er godt kjent med. Et utviklingsarbeid er allerede i gang. Vi skal øke fleksibiliteten i
avtalene, samtidig som vi ikke kan underkjenne markedets behov for en noe balansert
risikofordeling. Derfor må vi også se på garantiordningene, sier Askim.» (Bufdirs nettside 18.01.19).

NHO Service og Handel som organiserer mange av de kommersielle selskapene som selger
tjenester til barnevernet, har videreformidlet Bufdirs budskap i sosiale medier.
Kommentator Bård Bjerkholt i DN, 24.01.20 skrev dette om Bufdirs bruk av rapporten:
«( ) Bufdir er del av det statlige byråkratiet, ikke et aksjeselskap. Et aksjeselskap kan holde seg med
så mange pr-folk det vil, men en statlig etat skal ikke bruke skattebetalernes penger på å kamuflere
at det ikke gjør jobben sin. Rapporten fra Oslo Economics bekrefter funnene fra tidligere rapporter:
Det er trøbbel i barnevernet. Som følge av manglende informasjon, manglende kompetanse,
uhensiktsmessige kontrakter, og organisering av innkjøp er det fare for at det offentlige kaster bort
penger på tiltak som ikke hjelper og at sårbare barn dermed ikke får den hjelpen de trenger. Alt er
naturlig nok ikke Bufdirs feil, men direktoratet har nok ta fatt i. Når dette fremstilles som gratulasjon
for vel utført jobb, må det sies: Det er bare i pr- avdelingen at et spark i baken kan bli til en klapp på
skulderen.»
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1.1.

SAMMENDRAG

1. Oslo Economics AS (OE) sin rapport gir en beskrivelse av et ineffektivt konkurransedrevet
barnevernssystem, med svært høye transaksjonskostnader (uten at dette tallfestes).
Fellesskapets ressurser brukes ikke til det beste for barna.
2. OEs rapport gir ikke et grunnlag for å si noe om kvaliteten på barnevernstjenester.
Likevel hevdes kvalitet på generelt grunnlag.
3. OEs rapport og mandatet de har fått av departementet gir ikke rom for å ta på alvor de
betimelige innvendingene OE har i rapportens deskriptive del, mot markedslogikk
anvendt i barnevernet.
4. Logikken OE og Bufdirs anskaffelsesdirektør legger til grunn, er en logikk som kan fungere
i et ordinært forretningsmarked med full konkurranse og informasjon, men ikke i
barnevernet. Problemene OE identifiserer på vei mot målet om perfekt konkurranse, er
selve konkurransen.
5. OE beskriver et marked med barnevernsbarn, som «i hovedsak fungerende», trass i at
Barneombudet i rapporten «De tror vi er shitkids»1 dokumenterer at barnevernet i dag
fungerer dårligst for de barna som trenger barnevernet mest. OEs beskrivelse av en
konkurranse som i hovedsak er virksom, sier ingenting om hvem konkurransen er virksom
for. Videre er ingen av betingelsene for markedskonkurranse til stede.
6. Problemene OE har observert lar seg ikke løse med mer marked, i form av standardiserte
tiltak for å sikre bedre kjøp (bedre bestiller-kompetanse), fordi barna og familiene som
skal motta hjelp ikke er kunder slik vi tenker oss kunder i et forretningsmarked. De er
sårbare barn som trenger individuelt tilpasset hjelp og barnevernet driver
myndighetsutøvelse. Hjelperne er fagpersoner og voksne, de som skal motta hjelpen er
barn.
7. Organiseringer av barnevernet som marked gir oppsplitting i hjelpetiltak og oppsplitting i
«tiltakstilbydere». Det bidrar til kortsiktighet og standardisering. Dette hindrer at barna
møtes med samhandling, fleksibilitet og rett tiltak. Mangel på samarbeid mellom ulike
tjenester som skal hjelpe barn er hovedårsak til at barn ikke får den hjelpen de trenger
og har krav på. Det dokumenteres i NOU «Svik og svikt»2. Og det var blant konklusjonene
i fylkesmennenes gjennomgang av «Glassjenta» Ida- saken3.
8. «Kunden», barna i barnevernet, er de som opplever tiltakene på kroppen, men er verken
i stand eller i posisjon til å styre kvalitet ut ifra sine valg. De er heller ikke i posisjon til å gi
bestillerne i Bufdir eller Bufetat fullstendig informasjon om sine behov eller effekten av
tiltakene de mottar. Innkjøperne arbeider ikke med barna og vil alltid ha en
informasjonsmangel. Dette asymmetriske forholdet mellom selger, kjøper og mottaker
av hjelp er hovedgrunnen til at barnevern av alle våre velferdstjenester, er blant
tjenestene som egner seg aller dårligst i et marked.
1

«De tror vi er shitkids»: https://barneombudet.no/wp-content/uploads/2020/01/De-tror-vi-er-shitkids.pdf
NOU 2017: 12, Svikt og svik — Gjennomgang av saker hvor barn har vært utsatt for vold, seksuelle overgrep
og omsorgssvikt, https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2017-12/id2558211/
3
"Dei forsto meg ikkje" Tilsynsrapport frå Fylkesmannen i Hordaland 20.9.2016,
https://www.fylkesmannen.no/contentassets/21c2006e3f3d45918321c006a5a370e7/dei-forsto-meg-ikkje--tilsynsrapport.pdf
2
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9. Barns beste kan ikke måles i et marked. Familier og barn lar seg ikke fryse fast i en
standard, og dermed gjør heller ikke hjelpetiltak som virker det. Troen på at dette er
mulig er en trussel mot godt barnevernsfaglig arbeid og innskrenker barnevernets
fagarbeideres handlingsrom til å bruke sin erfaringsbaserte kunnskap til beste for barnet.
10. Rapporten viser at det er mange barnevernsselskap å velge mellom i noen sentre og få i
periferien. OE vet ikke nøyaktig hvilke sentre som finnes, men nevner tre. Uansett viser
rapporten at barnevernsmarkedet, særlig i distriktene, ikke fungerer etter
forretningsmessige vilkår. OE oppgir også at noen regioner regelmessig plasserer barn
utenfor regionen. Det øker faren for at flytting av barn langt fra familie og nettverk, også
gjøres når faglige vurderinger tilsier at dette ikke er til barnets beste
11. Rapporten viser at det er betydelige faremomenter og gråsoner rundt hva private kan
utføre i barnevernet, og at dette kan føre til ulovlig delegering av myndighetsutøvelse.
12. Regjeringens bestilling og OEs svar er en naiv tilnærming til profitt. Når OE skriver at det
«ikke er funnet store muligheter for leverandørene å hente gevinster fra barnevernet via
andre kanaler enn vanlig regnskapsmessig overskudd», er ordet «funnet» avgjørende. OE
har brukt svært begrensede metoder og kilder for å komme til sin konklusjon.
Rapporten er ikke en gjennomgang av kommersielle selskapers reelle uttak, eller
mulighet til å hente ut profitt i fra barnevernstjenester. Rapporten berører bare enkelte
måter å oppnå profitt på og har derfor naturlig nok ikke funnet de andre. OE oppgir selv
flere av kildene til slik kunnskap, som de ikke har undersøkt. OE oppgir også at
multinasjonale konserner har andre muligheter for pengeflyttinger innad i konsernet,
enn OE har undersøkt.
13. Rapporten svarer ikke på hvorfor de store multinasjonale konsernene med bindinger til
skatteparadis har interesse av norsk barnevern, dersom profittmarginene er så små som
OE antyder.
14. OE viser til EU-retten og at barnevernet ikke er underlagt Lov om offentlige anskaffelser.
Likevel er rapporten trofast mot oppdraget fra regjeringen og beskriver betingelse for
konkurranse.
15. OEs anbefalinger av tiltak for å fremme konkurranse og effektive innkjøp vil samlet sett
forsterke markedsteknokratiets allerede sterke virkning i barnevernet. Tiltakene krever
økt standardisering og ytterligere nedtoning av det barnevernfaglige til fordel for
markedskompetanse. Barnevernets ressurser vil i enda større grad innrettes mot å styrke
markedet og det statlige barnevernsbyråkratiet, og standardisere
barnevernsprofesjonenes arbeid. Det vil gå på bekostning av det barnevernet som er i
direkte kontakt med barna og dermed barna.
16. Problemene OE beskriver og som er sentrale i noen av de grunnleggende problemene
som finnes i barnevernet i dag, er resultat av at barnevernet er et marked. Sykdom kan
ikke behandles med mer sykdom. Barnevern som forretningsmarked må avvikles.
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2. OE VURDER IKKE HVA SOM ER GODT BARNEVERN FOR BARNA
-

Organiseringer av barnevernet som marked gir oppsplitting som hindrer
samhandling, fleksibilitet og rett tiltak.Konkurranselogikken gjør informasjon og
erfaringer som burde deles til forretningshemmeligheter og lar kommersielle
selskaper utføre oppgaver som er myndighetsutøvelse som det offentlige selv må
utføre. Myndighetene har selv definert flere av oppgavene kommersielle i dag utfører,
som myndighetsutøvelse barnevernet ikke kan sette ut til private i brev 24.10.2017
«Oktoberbrevet»4.

2.1 RAPPORTEN TAR IKKE PÅ ALVOR RAPPORTENS EGNE INNVENDINGER MOT
KONKURRANSE I BARNEVERNET
Oslo Economics (OE) beskriver mange utfordringer med bruk av private aktører i et marked
innen barnevernet. Rapportens konklusjoner tar imidlertid ikke på alvor hvor store disse
utfordringene er. Dette kan henge sammen med at mandatet departementet har gitt OE ikke
gir rom for å ta dette på alvor eller at OE er et økonomisk analyseselskap uten
barnevernfaglig kompetanse.
OE gir likevel en god deskriptiv beskrivelse som burde danne grunnlag for å avvise at
organisering i et marked er en god løsning for barnevernet:
«( )Et effektivt barnevern krever at private aktører kun brukes dersom det gir et bedre eller
mer kostnadseffektivt barnevern enn at det offentlige utfører oppgavene selv. Effektivitet
krever også at de totale kostnadene knyttet til kjøpene blir lavest mulig for en gitt kvalitet.
Bruk av konkurranse ved kjøp av tjenester og tiltak er et virkemiddel for å bidra til
effektivitet. I konkurranser vil hver tilbyder forsøke å vinne kontrakt, ved å være bedre enn
konkurrentene på å dekke oppdragsgiverens behov, og ved å utnytte innsatsfaktorene
effektivt og hensiktsmessig. Ønsket resultat er at barnevernet får bedre priser, mer
fleksibilitet og bedre behovsdekning enn hvis man skulle ha gjort alt selv, eller kjøpe tjenester
og tiltak fra private uten bruk av konkurranse. Å realisere gevinster gjennom gode kjøp er
imidlertid krevende. Dette kan skyldes flere forhold:
• Transaksjonskostnader (administrative kostnader ved å utarbeide og følge opp
konkurransegrunnlag og kontrakter, samt kontrollere om tiltak og tjenester blir levert)
• Markedssvikt (kjøper og bruker er ulike aktører, asymmetrisk informasjon (vanskelig å måle
kvalitet), svak konkurranse eller stordriftsfordeler)
• Forhold på innkjøpersiden (manglende regulering av markedsadgang eller for dårlige
kjøpsprosesser, dårlig planlegging, svak kompetanse, svak styring eller dårlig datatilgang)
Noen av disse forholdene er utenfor myndighetenes kontroll, i alle fall på mellomlang sikt,
4

Bruk av private aktører i barnevernet, Brev | Dato: 24.10.2017. Barne- og likestillingsdepartementet,
Mottager: Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
https://www.regjeringen.no/contentassets/381fc172982c45998eacd2def64aef5b/bruk-av-private-aktorer-ibarnevernstjenesten.pdf
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f.eks. hvorvidt det eksisterer markedsmakt og hvordan tilgangen på kompetanse er i
leverandørmarkedene. Myndighetene har imidlertid flere virkemidler for å styrke
leverandørenes tilbud, inkludert regulering av markedsadgang, og bedre gjennomføring av
kjøpsprosesser.
Det er også flere særtrekk ved barnevernet som kan gjøre det krevende å bruke private
aktører godt og effektivt:
• Inngripende tiltak overfor sårbare brukere: Barnevernets virksomhet er ofte av inngripende
karakter og retter seg typisk mot barn og familier som ikke selv evner å forsvare sine
interesser. "Etterspørselen" bestemmes i liten grad av brukerne selv.
• Kvaliteten i tilbudet er vanskelig å se og måle: Barnas og familienes behov kan være
sammensatte og endre seg over tid, og det kan være krevende å få innsikt i tiltakenes
innhold. Tiltakene kan være uklart avgrensede. Effektene kan komme på lang sikt og i
begrenset grad være objektivt målbare. Sammenhengene mellom innsats og resultat kan
være svake.
• Markedene er i liten grad regulert: For mange av tiltakene og tjenestene er det fritt frem
for å etablere seg som leverandør. Det er i liten grad etablert faglige standarder for innholdet
i tiltakene. Kvalitetssikringen er i stor grad overlatt til den enkelte innkjøper.
• Innkjøpere med krevende forutsetninger: I kommunene gjøres anskaffelsene normalt av
den enkelte barneverntjeneste, hvorav en del må anses som uprofesjonelle innkjøpere. Det
statlige barnevernet kjøper på vegne av barneverntjenestene, iblant med føringer fra
fylkesnemnd. Kjøpene i barnevernet foretas ofte under stort tidspress, og fordi det offentlige
ikke selv klarer å levere egnede tiltak og tjenester i den aktuelle situasjonen. Det er blitt
avdekket flere utfordringer ved å bruke private aktører i barnevernet, av både juridisk,
barnevernfaglig og økonomisk art (Ekhaugen & Rasmussen, 2016), og medier som VG,
Dagbladet og lokalaviser har vært særlig opptatt av manglende styring og store uttak av
verdier. Det har blitt pekt på at manglende offentlig innsikt i og kontroll med det som kjøpes
kan true barnas og familienes rettssikkerhet, og at det er utfordringer som gir indikasjoner
om at markedene i barnevernet ikke fungerer optimalt.»(s.7-8)
Rapporten fra OE er gjennomført metodisk som en konkurranseanalyse (s. 10), til tross for at
ingen av markedskonkurransens teoretiske forutsetninger er oppfylt. Metoden gir ikke rom
for å ta på alvor de svært viktige funnene som beskrives i tekstutdraget over. Derfor ender
også rapporten med å vise til at et tilstrekkelig antall tilbydere er nødvendig for effektiv
konkurranse, og at det finnes i det norske markedet for barnevernstjenester. Det er rein
markedslogikk, men det er ikke rein barnevernsfaglig logikk. Barna har behov for mange
ulike tiltak, men det er ikke det samme som at de har behov for mange ulike tilbydere av
tiltak.
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2.2. BARNETS BESTE – KAN IKKE MÅLES I ET MARKED
OE skriver at det er «Fare for informasjonsmangel»:
«Informasjonsmangelen har betydning for markedet fordi det er usikkert hvilket tiltak som er
rett for det enkelte barn og hvordan dette tiltaket bør innrettes og dimensjoneres. Denne
informasjonsmangelen skaper utfordring ved kjøp i markedet fordi leverandørene har
insentiver til å påvirke barnevernet til å velge, innrette eller dimensjonere tiltak. Samtidig har
også leverandørene og deres ansatte integritet, de ønsker barns beste og er som regel
seriøse aktører. Det er derfor ikke gitt at alle leverandørene opptrer opportunistisk selv om
de har muligheten til det.»
I Prop. 73 L (2016–2017), Endringer i barnevernloven (barnevernsreform) skriver
regjeringen: «I barnevernet er kvalitetsaspektet avgjørende, men samtidig ofte vanskelig å
observere og måle.»
Trass i beskrivelse av hindringene, arbeider markedsteknokratiet som om det er mulig å
komme frem til metoder for standardisering, kontraktsutforming, innkjøp, kontroll og
evaluering, som vil gi fullkommen informasjon om barns behov eller hvilken effekt et tiltak
vil gi. Dette utlegges som at det offentlige må styrke sin innkjøpsfaglige kompetanse og
arbeide for en standardisering av tjenestenes innhold som forenkler prisfastsettelsen. OE
skriver: «Virksom konkurranse mellom leverandører er en forutsetning for at markedet skal
fungere. Konkurransen gjør at kundene blir stilt ovenfor riktige priser på produktene de
kjøper.»

2.3 RAPPORTEN BESKRIVER SAMARBEID I DET OFFENTLIGE BARNEVERNET OG
LEDIGE PLASSER SOM ET KONKURRANSEHINDER
OE skriver: «Bufetats bistandsplikt setter etaten i en tvangssituasjon som er
kostnadsdrivende.» (s. 6) At statlig barnevern skal bistå kommunene ved plassering av barn
utenfor hjemmet svekker altså statlig barnevern sin konkurransekraft i markedet. Her ses et
direkte resultat av konkurranselogikk på barnevernsfaglig arbeid. Det er avgjørende viktig at
mottakerne av denne rapporten forstår og holder fast ved at barnevernet skal være der for
barna. Selvsagt må statlig og kommunalt barnevern samarbeide og den kompetanse
myndighetene velger at skal ligge til statlig nivå må komme barna til nytte. OEs analyse
peker mot å innskrenke Bufetats bistandsplikt av konkurransehensyn. Dette viser at
barnevernet ses på som et forretningsmarked. Det er alvorlig.
OE skriver at flere offentlige tjenester må «dimensjonere sitt tilbud etter
etterspørselstoppene, for eksempel er det slik i kollektivtransporten og i kraftnettet, men
denne måten å organisere tilbudet på har vesentlig høyere kostnader enn der etterspørselen
ikke svinger. Vi vurderer derfor Bufetats bistandsplikt som kostnadsdrivende særlig på
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institusjonsområdet, og at et avhjelpende tiltak er å organisere tilbudet på en slik måte at
man får utnyttet ledig kapasitet til annen lønnsom virksomhet» (s.48) Her er vi til selve
kjernen av hvorfor marked ikke fungerer i barnevernet.
I 2017 undersøkte Stavanger Aftenblad hvor mange barn som ble flyttet langt unna hjemmet
da de ble plassert på institusjon, og i 2015 var status at 478 av totalt 2694 plasserte barn var
flyttet til en annen landsdel5.I tillegg skjer et høyt antall såkalt utilsiktede flyttinger både fra
fosterhjem og institusjon.6 «Kjøpene i barnevernet foretas ofte under stort tidspress, og fordi
det offentlige ikke selv klarer å levere egnede tiltak og tjenester i den aktuelle situasjonen»,
skriver OE (s.8)
Et avhjelpende tiltak er altså ifølge OE å sørge for at eventuell bufferkapasitet, det vil si
plasser som står tomme (vakans), skal brukes til annen «lønnsom» virksomhet. At det
offentlige selv ikke klarer å levere egnede tiltak skyldes en politikk som er ført over mange år
der det offentlige barnevernet har vært presset politisk til å opprettholde minst mulig ledig
kapasitet7. Det regnes som kostnadsdrivende og lite lønnsomt. Problemet med dette er at
barnevern er en velferdstjeneste uten inntjeningsmuligheter, den vil aldri bli lønnsom og et
godt barnevern for barna forutsetter ledig kapasitet. Et sykehus uten ledige senger når kriser
inntreffer, er ikke et godt sykehus. Et barnevern som ikke har plass til barna og må flytte de
langt unna familie og nettverk, ofte i tiltak som ikke gir de den hjelpen de trenger, som igjen
resulterer i flytting, er ikke et godt barnevern. Et fellestrekk i mange av sakene som har nådd
mediene de siste årene, med barn som ikke har fått den hjelpen de skulle i barnevernet, er
svært mange flyttinger og ofte over store avstander.
Regjeringen har allerede innskrenket Bufetats bistandsplikt og vil i barnevernsreformen
innføre full prisdifferensiering8 for kommunene når tiltak skal betales. Det betyr økt
kommunal egenandel for institusjonsplasseringer, prisen skal ligge nærmere faktisk kostnad
og bidra til økt konkurranse. Til nå har kommunene betalt en fast redusert pris og samme
pris uavhengig av om plassen er ideell, kommersiell eller statlig. Med full prisdifferensiering
skal markedslogikken styre barnevernet internt mellom offentlige etater. Dreining over til
mer forebygging og mindre bruk av tiltak som koster mer, skal ikke skje som del av uhildede
5

478 barn flyttet langt hjemmefra, 27.04.17: https://www.aftenbladet.no/innenriks/i/0dy9A/478-barn-flyttetlangt-hjemmefra
6
https://www.nrk.no/osloogviken/tidligere-barnevernsbarn_-_-trist-at-barn-ma-flytte-fordi-voksne-ikkeklarer-a-handtere-dem-1.14000631
I mars sendte NRK en spørreundersøkelse til landets 282 kommunale barnevernstjenester. 45 prosent har
svart.
Undersøkelsen viser at 208 barn ble flyttet fra et fosterhjem til et annet i 2017. Av disse var 186 flyttinger
utilsiktede ifølge kommunene selv, altså at de skjedde tidligere enn planlagt på grunn av vansker som har
oppstått.
De mest krevende sakene går under den statlige delen av barnevernet. Her skjedde det ifølge Bufdir 564
utilsiktede flyttinger i 2017. Bufdir registrerer antall flyttesaker, ikke antall barn som blir flyttet. I tilegg til
flyttinger fra et fosterhjem til et annet, inkluderer tallene også flyttinger fra og til ulike institusjoner og
omsorgssentre.
7
Roar Eilertsen: Barnevern som Profittarena. De-Factorapport nr 7:2016, oppdatert 2:2019
8
Prop. 73 L (2016–2017), Endringer i barnevernloven (barnevernsreform),
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faglige vurdering av barns beste, men som følge av økonomisk press. En fakturareform der
kostnader flyttes mellom offentlige etater kan fort føre til tiltak som ikke er til barnets beste.

2.4. KONKURRANSEN GIR IKKE RETT TILTAK
Trass i OEs hovedkonklusjon om at konkurransen fungerer, så betyr altså ikke det at
konkurransen bidrar til at barnevernstjenesten har tilgjengelige tiltak som er rett for det
enkelte barnet. Barneombudet skriver i rapporten «De tror vi er shitkids» som kom i januar
2020:
«Valg av institusjon blir også ofte et spørsmål om flaks og tilfeldigheter. Det er sjelden flere
plasser å velge mellom, og for ungdommene med størst problemer ser tilbudet ut til å være
dårligst. Siden sakene ofte har blitt alvorlige, har verken barneverntjenesten eller
ungdommene tid til å gjøre gode valg og vurderinger. Dette fører til at det blir liten reell
medvirkning, og saksbehandlingen i fylkesnemnda får liten praktisk betydning.» (s. 7)
OE hevder at barnevernsmarkedet fungerer, trass i at det ikke fungerer for de mest sårbare
barna, men skriver også: «Som det fremgår ( ) er det vår vurdering at både
informasjonsmangel og måten innkjøp skjer på i statlig og kommunalt barnevern gir fare for
å ikke nå mål om et effektivt og godt barnevern.» (s.5). OE legger imidlertid til grunn at dette
kan løses med forslag til forbedringer.
Men Barnevernet fungerer dårligst for de som trenger barnevernet mest og årsakene ligger
blant annet i organiseringen av barnevernet som et marked. OEs beskrivelse av en
konkurranse som er virksom, sier ingenting om hvem konkurransen er virksom for. Det er et
politisk spørsmål om det skal jobbes for å sikre markedet og fortsatt svikte barna, slik det
gjøres i dag. Eller om barnevern som forretningsmarked skal avvikles og måten barnevernet
ledes, finansieres og organiseres på skal endres.

2.5 STANDARDISERING BLIR ET MÅL FOR Å BEDRE KONKURRANSEN
For innkjøper er det vesentlig å sikre at tjenestene inneholder omtrent det bestiller
ønsker,og å sikre at prisfastsettelsen er riktig og at muligheten til å hente ut profitt ikke blir
for stor. Det skaper et behov for å kategorisere barna og tiltakene inn i faste standarder og
rammer. En gjennomlesning av Bufdirs årsrapport i 2018 viser at det er etter slike
målsettinger Bufdir jobber. Bufdir skriver: «Standardisering er nødvendig for å redusere
uønsket variasjon, kunne sammenligne kvalitet, og for å kunne digitalisere
arbeidsprosessene.s. 7-8)»
Problemet er at et effektivt barnevern for barna krever det motsatte. Best rustet for å hjelpe
barn er et barnevern som samarbeider om barna med en rekke instanser (uten
forretningshemmeligheter), det krever langsiktighet og det krever fleksibilitet. Det krever
også ansatte med faglig kompetanse, handlingsrom og evne til kritisk refleksjon over praksis;
«fungerer dette vi nå gjør for dette barnet». Livet endrer seg, nye situasjoner oppstår. Det er
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vanskelig å møte barna raskt i den situasjonen der barnet befinner seg i et kontraktsfestet
marked.

2.6 FORRETNINGSHEMMELIGHETER HINDRER SAMARBEID, MEN VIRKER FOR
KONKURRANSE
Erfaringene til de som arbeider i barnevernsfeltet etter kommersialiseringen og avvikling av
driftsavtaler med de ikke-kommersielle aktører, er at stadig mer av adferden både til
offentlige, ideelle og private aktørene innrettes mot å holde på informasjon. I et marked er
det forretningshemmeligheter. Slike hemmeligheter kan utgjøre fortrinn som gjør at du
vinner i neste konkurranse. Bufdirs direktør har uttalt at de statlige barnevernsinstitusjonene
skal være «benchmarkere» i barnevernsmarkedet (VG, 30.12.2019). Et barnevern til barns
beste må organiseres slik at informasjon og kompetanse kan deles, konkurransen hindrer
dette.

2.7 BARN LAR SEG IKKE KATEGORISERE I STANDARDER OG FLERE TJENESTER MÅ
SAMARBEIDE
Barneombudet skriver i rapporten «De tror vi er shitkids»:
«Vår metode er i hovedsak basert på dokumentinnsyn og samtaler med ungdom og ansatte

på institusjoner. Vi har valgt å se på alle typer institusjoner og følge barna gjennom hele
barnevernssaken. Dette har gjort at vi har fått se sakene fra flere sider, og vi har forstått at
det egentlig ikke går an å dele disse ungdommenes liv inn i ulike sakstyper, institusjonstyper
eller hjemler. Dette blir likevel gjort, og det får stor betydning hvilken sakstype ungdommen
«hører hjemme» i.» (s.6)
I NOU 2017: 12, «Svikt og svik — Gjennomgang av saker hvor barn har vært utsatt for vold,
seksuelle overgrep og omsorgssvikt», dokumenteres et fellestrekk i sakene: manglende
samarbeid har ført til at informasjon har gått tapt og barna har ikke fått den hjelpen de har
behov for, tidlig nok.
I 2016 skrev Stavanger Aftenblad saken om «Glassjenta» eller «Ida». Med bakgrunn i saken
leverte fylkesmennene i Hordaland, Rogaland og Troms en felles tilsynsrapport der de
konkluderte: «Tilsynet viser at Ida ikkje har fått ein oppvekst og ei omsorg som er i tråd med
det vårt samfunn har slått fast at barn skal ha. Fleire verksemder har ikkje gitt tenester i
samsvar med lovkrav. Det er fleire og samansette årsaker til dette.» Ingen hadde hatt samlet
oversikt over tvangsbruken mot Ida før journalist Thomas Ergo gjorde jobben.
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2.8 FULLKOMMEN INFORMASJON FINNES IKKE
Utfordringene i det lokale barnevernet er velkjent. Barneombudet skriver utfyllende i sin
rapport om at barnets beste, som er et sentralt lovkrav, ikke styrer valget av institusjon, når
barn skal flytte til en institusjon:
«Barnevernets kartlegging og vurderinger varierer mellom sakstypene, selv om

ungdommenes behov kan være like. Det mangler som regel en analyse av hva informasjonen
innebærer for barnets behov for omsorg og behandling. Dette gjør at argumentasjonen for
valg av institusjon ofte blir standardpreget, og at det er vanskelig å vurdere hva slags hjelp
som vil være til barnets beste. Institusjonene opplever å få for lite eller feil informasjon om
barnet som skal flytte inn, noe som også kan gå ut over deres mulighet til å gi riktig hjelp og
trivselen til ungdommene som bor der fra før.» (s.5)
Barneombudets beskrivelse er et kraftig signal om at førstelinjene i det kommunale
barnevernet må styrkes. «Hei Erna- Kampanjen», med utspring i grunnplanet i
Fellesorganisasjonen (FO), har lenge satt søkelys på behov for en bemanningsnorm og gitt
viktige beskrivelser av en presset arbeidshverdag for barnevernets ansatte.
Grunnbemanningen må opp og rett kompetanse inn, der den mangler. Samtidig er det slik at
en godt rustet førstelinje er prisgitt at tiltakene de beslutter å ta i bruk er gode og at de kan
ha et nært samarbeid med de som arbeider i tiltakene. En godt rustet førstelinje vil også
være avhengig av at det er fleksibilitet til å gjøre endringer til det beste for barna når nye
behov oppstår eller blir synlige for barna og de som skal hjelpe dem. Vi vil aldri komme dit at
barns behov lar seg kontraktfeste. Barns behov er i endring og uansett hvor godt rustet
førstelinjene blir, vil det alltid eksistere en viss grad av tro, tvil og usikkerhet. Det vil gjøres
feil. Barnevern er relasjonsarbeid og det er sosialt arbeid. Barnevernet kan ikke
standardisere seg bort ifra det. Barnevern må derfor være samarbeid over tid mellom en
rekke ulike instanser.
I markedet er disse instansene underlagt svært mange ulike ledere, interesser og
målsettinger, forretningshemmeligheter og personvern. Eierne av kommersielle selskap, som
de fire største i norsk kommersielt barnevern, og flere av de mindre aksjeselskapene i
oversikten (s. 27 OE -rapport), er i barnevernet for å oppnå profitt. Det er hele formålet i
aksjelovgivningen. Det er åpenbart at det i kjernen av dette ligger betydelige
samhandlingsutfordringer og interessekonflikter som ikke er til det beste for barna.
Det nevnes da også i rapporten at «Når private leverandører skal hjelpe barnet kan de,
avhengig av hvorvidt innkjøperen slipper dem til, være med på å påvirke valget av tiltak. Ut
ifra økonomiske motiv kan de da være fristet til å promotere de tiltakene som gir
leverandørene best økonomisk resultat.» (s. 43) Videre: «I dagens avtaleregime i og utenfor
rammeavtale, der tiltakene utenfor rammeavtalene har høyere lønnsomhet, kan
leverandørene også ha interesse i å påvirke innretning av tiltak slik at de ikke havner på
rammetiltaksplasser». (s.43) Når først barn er plassert i tiltak hos en lønnsomhetssøkende
leverandør har den asymmetriske informasjon flyttet seg til fordel for leverandøren.
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OE innrømmer, om eget analyseverktøy at: «I vår vurdering av asymmetrisk informasjon har
vi et svakere fundert faglig rammeverk for å sammenstille data som grunnlag for vurdering
sammenlignet med konkurranseanalysen av leverandørene. Selv om vi har faglig grunnlag
for å hevde at skjev informasjon har en effekt på markedet, hviler vurderingen av
sammenhengen mellom observasjoner og konklusjoner i større grad på våre subjektive
skjønnsmessige vurderinger.» (s. 43). (vår understreking)
Konkurranseteori bygger på antakelsen om full informasjon. Derfor er heller ikke
analyseverktøyet egnet til å brukes på barnevern. Dermed kan det bare vurderes om det er
asymmetri i informasjon eller ikke. Subjektive vurderinger til OE om at problemet med
asymmetrisk informasjon ikke oppfattes som større enn i andre markeder (s.43) har derfor
ingen autoritet eller relevans.

2.9 DISTRIKTENE ER UTEN MARKEDSMAKT
OE skriver: «I markedet for barnevernfaglige tjenester og tiltak ser vi få tegn på høye priser
eller dårlig kvalitet pga. svekket konkurranse. Konsentrasjonen er høyere i periferien og lav i
sentrum. Samtidig observerer vi at pris unntatt reisekostnad er relativt lik i hele landet, noe
som peker mot at aktørene i periferien ikke klarer å bruke markedsmakt. Vi vurderer
konkurranseforholdene i markedet for juridiske tjenester som nokså lik som i markedet for
barnevernfaglige tjenester og tiltak. For psykologfaglige tjenester vurderer vi konkurransen
som svakere som følge av et begrenset tilbud.» (s.6)
I et forretningsmarked er dette logisk, men kan vi akseptere at barn som skal ha hjelp i
distriktene kanskje møter et barnevern som er prisgitt én leverandør for tjenester de selv
ikke har tilstrekkelige ressurser til å utføre? Det er politiske beslutninger som ligger bak om
lokalt barnevern skal ha egen kapasitet eller om de skal ut å kjøpe denne kapasiteten i et
marked. OE peker på at aktørene ikke har markedsmakt, men det kan vel i sannhet ikke
kommunen sies å ha heller i disse tilfellene.
OE skriver videre om konsentrasjon i noen sentre, at de ikke har datagrunnlag til å peke ut
alle, men nevner tre. (s.41) For periferien nevnes høye reisekostnader som noe som påvirker
konkurransen. «Når disse blir høye nok, faller enten tilbudet eller etterspørselen bort» (s.42).
Analysen til OE i forhold til geografi faller derimot helt igjennom når de velger å se bort fra
sentrum-periferi problemet: «Ser vi bort fra sentrum-periferi er vårt inntrykk at mengden
tilbud varierer med hvordan kommunene gjennomfører innkjøpene». (s.42) Det kan vanskelig
tolkes annerledes enn at manglende konkurranse i periferien ses bort fra, og ansvaret for
gode tjenester uten konkurranse, legges til det kommunale barnevernets
innkjøpskompetanse.
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2.10 MYNDIGHETSUTØVELSE SETTES UT TIL KOMMERSIELLE
Et eksempel på dette kommer frem av OEs beskrivelse av private leverandørers interesse i
fosterhjemsomsorgen: «De private leverandørenes interesse i å rekruttere og lære opp
fosterhjem er knyttet til muligheten til å levere tjenester inn i fosterhjemmene, herunder
veiledning og avlastning. Etter det vi forstår har det vært vanskelig for Bufetat å få
leverandørene til å kun levere rekruttering og opplæring.» (s.23)
Barne- og likestillingsdepartementet sendte 24.10.2017 ut et brev med konkret veiledning
om hvordan kommunene kan bruke private aktører på barnevernsfeltet på en lovlig måte,
kalt «Oktoberbrevet» i barnevernsfeltet. Departementet var tydelig på at oppgaver som
innebærer utøvelse av offentlig myndighet ikke kan delegeres eller legges til private aktører.
Departementet forventet at direktoratet, kommunene og tilsynsmyndighetene ville følge
opp føringene i brevet. I brevet står det: «Veiledning, oppfølgning og kontroll av det enkelte
barnets situasjon i fosterhjemmet innebærer utøvelse av offentlig myndighet. Ansvaret kan
ikke delegeres/legges til en privat aktør.»
Skal konkurransehensyn gå foran myndighetenes forståelse av hva myndighetsutøvelse er
for noe? Hva betyr OEs formulering om at informantene har svart at «det har vært vanskelig
for Bufetat»? Mange funn i barnevernet tyder på at avgrensningen av hva som er
myndighetsutøvelse og dermed ikke kan delegeres, systematisk brytes og at det er mange
gråsoner. Søker en opp et firma som Barnevernskompetanse AS9, oppgir de på sin
hjemmeside at de selger:
•
•
•
•

•

Undersøkelser - Undersøkelser gjennomføres i henhold til gjeldene rutiner og lovverk, og alle
sider av saken blir ivaretatt ut ifra dennes utvikling og behov.
Hjelpetiltak - Bistå med å: Iverksette «rett» tiltak i familier, Utarbeide tiltaksplaner
Gjennomføre evalueringsmøter med familien, Oppfølging av familien, Dokumentasjon av
arbeidet
Fosterhjem – Alle sider rundt saksbehandlingen og oppfølging av en fosterhjemsplassering kan
følges opp over kortere eller lengere tid innen rammene myndighetene gir private aktører
adgang til i fosterhjemsarbeid
Fylkesnemndsaker – tilstedeværende vitner - Skrive og ferdigstille rapporter og/eller
saksfremlegg på bakgrunn av sakens dokumentasjon. Ivareta saksbehandlingsoppgaver,
forarbeid/etterarbeid knyttet til fylkesnemndssaken, Bistå i klagesaker til fylkesnemnd og
tingrett som tilstedeværende vitne
Administrativ saksbehandling - Barnevernkompetanses konsulenter kan bistå i administrative
saksbehandlingsoppgaver som følger av undersøkelser, tiltak og plasseringer. Dette kan være:
Refusjonsoppgaver, klagesaker.

Alle disse områdene som Barnevernstjenester AS tilbyr er blant de som omtales i
Oktoberbrevet og der det er satt klare grenser. Hvordan disse grensene fungerer i praksis, er
det vanskelig å få fullstendig oversikt over. Det samme gjelder tilsynsmyndighetenes
oppfølging av «oktoberbrevet» med tanke på å ivareta barnas og familienes rettssikkerhet.
9

Barnevernskompetanse AS: https://www.barnevernkompetanse.no/
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2.11 DE SOM MØTER BARNA I DET DAGLIG SES PÅ SOM
UNDERLEVERANDØRMARKEDER
OE har valgt å kalle ansatte som er organiserte i fagforeninger, konsulenter og
fosterhjemmene, for «underleverandører», som inngår i «produksjonsfaktorene» (s. 30).
Faktormarkedene kan gi opphav til ineffektivitet i barnevernet, hvis en bruker
konkurranseteori til å undersøke tilbudet for barn i barnevernet skriver OE, og nevner at de
tre viktigste faktormarkedene er: 1) Eiendomsmarkedet, 2) Arbeidsmarkedet og 3)
Rekrutteringsmarkedet for forstehjem.
OE oppgir at knapphet på eiendom kan gi ineffektivitet, altså konkurransesvikt. Risiko innen
tilgang på kvalifiserte ansatte oppgis å være fagforening som organiserer alle med en type
kompetanse, og dermed opptrer som «monopolist» og driver opp lønninger. Samtidig viser
de til at aktører knytter til seg underleverandører i form av konsulenter/enkeltmannsforetak.
De har også valgt å vurdere framtidig organisering blant fosterhjem som en mulig «fare» for
begrenset konkurranse. (s.31)
OE skriver: «Konkurransen eller tilbudet i arbeidsmarkedet kan også svikte. F.eks. kan en
fagforening som organiserer alle med én type fagkompetanse opptre som en monopolist som
driver opp lønninger slik at lønnsveksten blir uforholdsmessig høy sammenlignet med andre
sektorer. Gjennom vårt arbeid har vi ikke funnet at fagforeningene har så sterk makt i
barnevernet.» (s.30)
Hadde departementet lagt til grunn at det skal være tilbud til barn over hele landet, kunne
OE – rapporten inneholdt en analyse av mulig geografisk asymmetri som følge av
overetablering av institusjoner og boliger for enkelttiltak i områder der eiendomspriser er
lave. OE skriver om eiendomsmarkedenes betydning i sin rapport og at «noen regioner
plasserer også barn regelmessig i andre regioner enn sin egen» (s.21). At en slik praksis er
regelmessig, er urovekkende. Det tyder på at det regelmessig er vanlig praksis å bosette barn
langt fra familie og nettverk, også barn der den faglige vurderingen er at det ville være til
barnets beste å bo i nærhet til familie og nettverk.
Hadde departementet ønsket å se på fordeling av kompetente ansatte over hele landet, til
beste for barna, hadde organisering av barnevernsprofesjonene ikke blitt sett som en «fare»,
men en mulighet for et konstruktivt samarbeid og for å finne virkemidler for kontinuitet i
tjenestene.
Dersom fosterhjem ses på som en ressurs for barna, ville en organisering kunne bidratt til
kompetanse- og erfaringsflyt, framfor at organisering blir beskrevet som en «fare» i
«rekrutteringsmarkedet». OE gir i stedet en beskrivelse av fosterhjemmenes, altså
fosterforeldrenes, markedsverdi: «Hvis Bufetat taper konkurransen om fosterhjem i
rekrutteringsmarkedet, ser det ut som at leverandørene kan utnytte en viss grad av
markedsmakt gjennom å kontrollere knappe ressurser. Hvis dette er tilfellet tyder det på at
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leverandørene klarer å oppnå høye marginer fordi fosterhjemmene ikke kjenner sin egen
markedsverdi i forhandlinger med leverandørene» (s.41)

2.12 DÅRLIGE INNKJØP SES PÅ SOM ET «EFFEKTIVITETSTAP», IKKE FOR BARNA,
MEN FOR KONKURRANSEN
OE skriver, etter en gjennomgang av konkurransehindrende i barnevernsmarkedet, at (se
også gjengivelse i starten av dette notatet): «Vurderingen vår er som følge av ovenstående at
faren for markedssvikt ved kjøp og tiltak og tjenester til kommunalt og statlig barnevern som
stor». (s. 50) OE skriver også at resultatet av undersøkelsene «indikerer at det er relativt
høye kostnader ved statlig kjøp av tiltak og tjenester.» (s.48)
Fremover i tid ser OE det som sannsynlig at konsolideringen i markedet rundt noen få store
aktører (Stendi, Humana, Team Olivia, Aberia) vil fortsette og at «faren for opportunisme
øker ved økt profesjonalisering på leverandørsiden og ved økt press på lønnsomheten i
markedet samlet sett. På sikt tror vi derfor skadevirkningene av ineffektive innkjøp kan øke,
dersom dagens innkjøpspraksis vedvarer.» og «Vi er usikre på om informasjonsmangelen vil
reduseres i vesentlig omfang på kort eller mellomlang sikt, derfor er det grunn til å tro at
utfordringen vil vedvare.» (s.50) OE skriver at «Det synes krevende for både statlig og
kommunalt barnevern å gjøre gode innkjøp. Man har mer fokus på det barnevernfaglige, slik
at det juridiske og merkantile fokuset kommer i annen rekke eller blir undervurdert…» (s.51)
Likevel konkluderer de med at «de ikke har funn som tilsier at transaksjonskostnadene er så
høye at de spiser opp gevinstene ved å bruke markedet.» (s.48) OEs konklusjon om
transaksjonskostnadene belegges imidlertid ikke med dokumentasjon og må sies å havne i
kategorien «subjektive oppfatninger», som OE selv bruker i andre deler av rapporten.
Når det gjelder kommunenes innkjøp vurderer OE «betydelig risiko for effektivitetstap, men
at kommunalt barneverns kjøp av tiltak og tjenester fra private leverandører synes å ha litt
mindre kompleksitet og omfang enn institusjon og fosterhjem, og potensialet for
samfunnsøkonomisk effektivitetstap er av den grunn noe avgrenset.» (s.49)
Hadde det vært lagt til grunn i regjeringens bestilling at det som er viktig er å finne ut er om
barnevernet fungerer godt for barna, ja så ville ikke «samfunnsøkonomisk» blitt tolket i
denne snevre betydningen. I OEs rapport er samfunnsøkonomisk ensbetydende med
bunnlinja. For barna som får hjelp av barnevernet vil kvaliteten på hjelpen de får og hvordan
de klarer seg senere i livet, være det som avgjør den samfunnsøkonomiske lønnsomheten av
barnevernet.
OEs anbefalinger av tiltak for å fremme konkurranse og effektive innkjøp (s.51) vil samlet
sett forsterke markedsteknokratiets allerede sterke virkning i barnevernet. Tiltakene krever
økt standardisering og ytterligere nedtoning av det barnevernfaglige til fordel for
markedskompetanse. Barnevernets ressurser vil i enda større grad innrettes mot å styrke
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markedet og det statlige barnevernsbyråkratiet, og standardisere barnevernsprofesjonenes
arbeid. Det vil gå på bekostning av det barnevernet som er i direkte kontakt med barna og
dermed barna.
Det er forstemmende at dette foreslås når OE i sine deskriptive beskrivelser erkjenner at
denne strategien aldri vil føre frem i barnevernet. Det er ikke mulig å strekke seg mot
«effektiv» konkurranse i et marked som alltid vil lide under informasjonsmangel, fordi
fullkommen informasjon om barns behov eller effekt av tiltak aldri vil oppnås.

2.13 OE OVERSER BETYDELIG KOMMERSIELL BARNEVERNSPROFITT
OE konkluderer: «Det er ikke funnet store muligheter for leverandørene å hente gevinster fra
barnevernet via andre kanaler enn vanlig regnskapsmessig overskudd.» (s.4). Dette
konkluderes på tross av at OE har innrømmet følgende: «En måte å avdekke om
leverandørene tar ut profitt over normal avkastning er å beregne priskostnadsmargin. Vi har
dessverre ikke datagrunnlag for å beregne denne marginen» (s 33). Likevel fortsetter OE med
teoretiske utlegninger om rentabilitet. Men innrømmer tross alt til slutt at en mulig feilkilde
er at de «…multinasjonale selskapene klarer å flytte profitt ut av selskapet gjennom
internprising før pengene vises i resultatet.» (s34). Disse begrensningene påvirket likevel ikke
OEs sluttkonklusjon, som begeistret ble framhevet av Bufdir og NHO-service (avsnitt 1 i dette
notatet).
Tross omfattende undersøkelser de siste årene, om profitt og kapitalavkastning i det
kommersielle barnevernsmarkedet har OE begrenset seg til å lete etter mulig profitt for de
kommersielle aktørene i bare tre datakilder: 1) Oslo Economics’ Bedriftsdatabase, 2) Bufdirs
regnskapsdata, 3) Spørreundersøkelse til leverandørene.
Dette er i beste fall et spinkelt grunnlag. OEs bedriftsdatabase er ikke offentlig tilgjengelig,
og dermed av liten relevans for offentlige utredninger. Bufdirs regnskapsdata sier noe om
utgifter: De siste årene er det de kommersielle institusjonsplassene som øker mest i pris.
Ifølge SSB steg kostnader pr døgn i kommersielle institusjoner med nærmere 50 % fra 20162018. For de statlige institusjonene har det vært forholdsvis jevn kostnadsvekst i perioden,
men den er mindre enn halvparten av veksten hos de kommersielle (ca 22% fra 2016-18)10.
Kjøp utenom rammeavtale har svingt noe, men over år økt, og dette er et område der OE har
identifisert at de private med profittmotiv kan ha både markedsmakt og økonomiske
interesser i å sikre at kjøp foretas som enkeltkjøp. (s. 43) Bufdir oppgir i sin årsrapport for
2018: «De to siste årene har det vært en nedgang i antall barn som har blitt hasteflyttet
gjennom Bufetat, og fra 2017 til 2018 var det en nedgang på åtte prosent. Antall barn som
plasseres akutt varierer mye gjennom året, mellom regionene og innen en region. Det var en
særlig sterk innstrøm på akutt siste tertial 2017 og første tertial 2018. Som følge av
10

https://www.ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet/artikler-og-publikasjoner/flest-opphold-i-privateinstitusjoner
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kapasitetsmangel i statlige institusjoner bidro dette til mange enkeltkjøp akutt i denne
perioden. I 2018 ble 1411 barn hasteflyttet.»11
OE har spurt bedriftene om tilgang til data. Bare om lag halvparten svarte og dataene de
leverte var ikke fullstendige. OE oppgir heller ikke om de største kommersielle selskapene
inngår i datagrunnlaget. At opplysningene som OE har fått tilgang til også oppgis å være
bedriftshemmeligheter, gjør metoden enda mindre etterrettelig.
Det er åpenbart ikke gjort ytterligere søk om rapporter som har gått mer grundig til verks.
Rapporten «Barnevern som profittarena» har konkludert med en avkastning på investert
kapital på opp mot 20 prosent. Ifølge SSBs oversikt over totalrentabilitet på alle næringer i
Norge, finnes det ingen andre næringer som er like lønnsomme. Etter studie av konsernenes
og deres datterselskapers regnskapstall (2011-2015) har De Facto (rapport nr 7:2016,
oppdatert 2:2019) i det minste lagt grunnlag for en metode for å analysere lønnsomhet i det
kommersielle barnevernsmarkedet. OE har hverken brukt dataene eller metoden i sitt
arbeid.
OE har selv vurdert at det ikke er nevneverdig markedsmakt hos «underleverandørene» til
barnevernsselskapene, det vil si ansatte, og innleide konsulenter. Det kan de ha rett i. I SSBs
tall fremgår det at «lønnskostnadene utgjør 76 prosent av driftsutgiftene, andelen er størst i
offentlige institusjoner med 81 prosent, mens den i private ideelle er 77 prosent og minst er
andelen for de andre private med 68 prosent.»12 Slike tall gir nettopp grunnlag for å vurdere
hvor mye avkastning som kan leveres ved å redusere utgifter til ansatte og innleide. Dataene
vil også kunne inngå i en vurdering av om konkurranse kan gå ut over kvaliteten.
Oslo Economics konstaterer da også på s 50, at: «Vurderingen vår er som følge av
ovenstående at faren for markedssvikt ved kjøp av tiltak og tjenester til kommunalt og statlig
barnevern er stor. Dette innebærer at de identifiserte konkurranseforholdene og
leverandørenes tilpasninger gir opphav til utfordringer med å nå målene om et godt og
effektivt barnevern. Det er stor fare for at måloppnåelsen i barnevernet i dag er svekket på
grunn av markedssvikten, og at det er fare for ikke effektiv ressursbruk i barnevernet.» Oslo
Economics». Men denne observasjonen kom før rapportens «Vurdering av behovet for
tiltak» og er heller ikke gjengitt i sammendrag og konklusjoner
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https://bufdir.no/globalassets/documents/arsrapport-2018.pdf
SSB: Flest opphold i private institusjoner, 8. nov. 2019

19

