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Likeverd på anbud?
Kan markedet sikre likeverd i morgendagens velferdsstat? En tidligere versjon sto i Velferd Og Samfunn, Norges Forskningsråds Forskningsprogram, 34-44. Oslo: Norges forskningsråd. Noe bearbeidet foredrag på Sluttkonferanse Velferd og samfunn Folkets Hus, Oslo 20. april 1999; også presentert og diskutert på Faglig-pedagogisk dag på Universitetet i Oslo, 3. januar 2001. Det er ment som forskningsbaserte refleksjoner til en debatt, ut fra tilgjengelige empiriske undersøkelser hentet fra eksisterende litteratur. Jeg er takknemlig for innspill, referanser og argumenter fra Hanne Bogen, Rune Gerhardsen, Aksel Hatland, Håkon Lorentzen, Per Nortvedt og Halvdan Skard.  
Tidsskrift for Velferdsforskning, 2001, 2: 135-44.


Den dagen jeg trenger hjelp, vil jeg ikke bli utlyst på anbud. 
Det har med menneskeverd å gjøre.		
	Odvar Nordli, hilsen til Arbeiderpartiets landsmøte 20.11.1998, Folkets hus, Oslo.
Anbud 
Temaet for disse refleksjonene er konkurranseutsetting av omsorgstjenester - et eksempel på det Håkon Lorentzen kaller  markedsutsetting eller markedsprivatisering (Lorentzen 1987), og en av fire former for  konkurranseeksponering som drøftes i NOU 2000:19. Vil denne konkurranseutsettingen true menneskeverdet, ved at profittmotivet får en uheldig rolle i omsorgstilbudet, eller ved å ødelegge verdien av omsorg?

I dag har 2 % av norske kommuner innført konkurranseutsetting av tjenesteyting (Bogen og Nyen 1998, 68).  Mange har vedtatt konkurranseutsetting, og ennå flere har vurdert å gjøre det (NOU 2000:19, Vedlegg 1). Flere vil komme til dersom anbudsmekanismen fungerer som forventet, for vi må forvente stramme offentlige budsjetter i fremtiden.

Konkurranseutsetting sies å være en endring av politisk styring, men ikke nødvendigvis en abdisering (se bl.a. Lorentzen 1987, 267; Hansen 1988, 56). Produksjonen av offentlige tjenester og ytelser blir satt ut på anbud, til flere offentlige eller private aktører. Finansieringen av godene, og fordelingen, forblir offentlig. Det vil si at kommuner kan beholde inntaksmyndigheten til barnehager, sykehjem etc. (Kjerstad 1997, 85; NOU 2000:19 kap. 4). 

Slike anbud gjør bruk av markedsmekanismen, men er altså noe annet enn privatisering. Offentlige instanser kan også vinne anbud, og privatisering innebærer ikke alltid anbud -  for eksempel når oppgaver utkontrakteres til familien eller frivillige organisasjoner (Se ytterligere Lorentzen 1987, 260; og Lorentzen 2000).
Hvorfor anbud, hvorfor ikke?
Hvorfor bruk av anbud? 
1) Noen anser kanskje private og markedsbaserte løsninger som prinsipielt å foretrekke. 

2) Noen ønsker muligens konkurranseutsetting for å redusere fagforeningenes makt i omsorgsyrkene.

3) Atter andre har i vår sammenheng mer interessante begrunnelser.  Tanken er å oppnå økt effektivitet gjennom priskonkurranse mellom tilbydere (Hansen 1988, 56; som siterer FAD 1983):
 
Vi må se mer på hvilke økonomiske virkemidler som gir mest effekt, og bli mindre opptatt av hvem som står for driften.
Svein Konstali, fylkesleder i KrF. Akershus.  

Lignende interesse for anbud som middel for bedre effektivitet og omstillingsevne har funnet sted internasjonalt (NOU 2000:19, kap. 2)

 Hvorfor så ikke bruke anbud? 
1) Noen innvendinger kan skyldes profesjonenes egeninteresse, og forståelig bekymring om rettigheter ved virksomhetsoverdragelse.

2) Andre frykter at anbud er første ledd i nedbyggingen av velferdsstaten. Konkurranseutsettingen av produksjonen av tjenester kan i neste omgang føre til at fordelingen av tjenester og goder også skjer ved betalingsvillighet - stikk i strid med velferdsstatens normative grunnlag. Fra å bygge på "Frihet, likhet, solidaritet," kan morgendagens velferdsideologi bli "frihet, likhet, kjøpekraft."

3) En tredje grunn til skepsis finner vi hos dem som mener at effektivisering av omsorgstjenestene kommer langt ned på listen hvis spørsmålet er hvordan vi skal forbedre bruken av offentlige midler. Fokus på konkurranseutsetting gir inntrykk av at det er ved å kutte utgiftene til omsorgsproduksjon at man virkelig kan spare penger. Innvendingen vil være at oppmerksomheten isteden bør settes inn på å kutte unødige prosjekter. Vår feiring av nasjonale fellesverdier ved inngangen til 1000-årsskiftet besto blant annet av offentlig fyrverkeri for de oppegående. Isteden burde fellesmidlene uttrykt likeverd og medmenneskelighet for de sengeliggende, særlig til de som står ved inngangen til sine siste år, og som er for beskjedne til å klage sin nød.
Problemer med profittmotivet og omsorgens verdi 
Her vil jeg vurdere noen andre viktige innvendinger mot å sette omsorgstjenester ut på anbud, som kan ligge bak Oddvar Nordlis utsagn, men som ikke drøftes særlig som problemstilling i NOU 2000:19. 

Profittmotivet kan få en uheldig rolle i omsorgstilbudet, og verdien av omsorg kan bli ødelagt.  Disse betenkelighetene knyttet til menneskeverd må utdypes før vi kan vurdere dem. De to innvendingene bygger på viktige innsikter om at omsorg er et gode som lett ødelegges i et marked. Dette perspektivet er viktig, selv om jeg skal hevde at disse argumentene ikke er utslagsgivende mot bruk av anbud for offentlige omsorgstjenester. 
Likevel er slike avklaringer viktige, både om hvilke verdier som står på spill, og hvordan menneskeverdet kan sikres, når velferdsstatens ordninger bygges om. 

Før drøftingen av disse argumentene er det nyttig å sammenfatte noe forskning om fordelene med anbud, der dette betraktes som et "praktisk" valg av virkemiddel for å nå viktige mål for velferdsstaten (Se Bogen og Nyen 1998 og NOU 2000:19 for grundig gjennomgang). Som virkemiddel kan anbud gi en viss økonomisk gevinst. Men det er ikke åpenbart at vi må konkurranseutsette all offentlig virksomhet for å oppnå disse fordelene. 
1 Tre viktige spørsmål ved anbud.
Mange betrakter ikke konkurranseutsetting som et mål, men snarere som et egnet middel. Påstanden er altså at de grunnleggende målsettinger med offentlig innsats for omsorgstjenester oppnås bedre på denne måten.

Behovet for fornuftig bruk av fellesmidlene er åpenbar. Ressursknappheten krever at vi må bruke ressursene mer effektivt. Vi må oppnå flere eller bedre tjenester for samme ressurser - "mer omsorg for pengene." Det er denne utfordringen konkurranseutsetting kan være et svar på.

Det er minst tre viktige spørsmål vi bør stille ved bruk av konkurranseutsetting:
-	A) Kan vi sikre en forsvarlig fordeling av goder og tjenester?
-	B) Opprettholder vi kvaliteten av goder og tjenester?
-	C) Blir det faktisk en mer effektiv  produksjon av omsorgstjenester?
A.	Kan en forsvarlig fordeling av goder og tjenester sikres?
Blant de store problemer med ikke-offentlige ordninger er at uønsket ulikhet mellom personer og grupper opprettholdes.  Et viktig likhetsideal trues, nemlig at visse interesser og behov skal sikres for alle uavhengig av deres egen økonomi, betalingsevne og status.  Dette gjelder for eksempel omsorg.
Enkelte ulikheter opprettholdes selvfølgelig av offentlige ordninger også, men disse er i større grad under politisk kontroll, de er vedtatt på demokratisk vis, og derfor angivelig mindre problematiske. 

Trues fordelingen av omsorgsgoder ved konkurranseutsetting? Her beholder offentlige myndigheter ansvaret for betalingen av tjenestene. Det vil også ofte være slik at kommunene beholder myndighet til å fordele tjenester, for eksempel ved å bestemme adgangen til pleiehjem, eller ved å gi et bestemt antall timer hjemmehjelp. Så fordelingen blir ikke truet. Snarere tvert imot: hvis det blir flere tjenester for samme budsjett kan flere få omsorg, og vi unngår vanskelige valg mellom trengende.

Og det ikke opplagt at alle offentlige fordelinger er mer rettferdig.  Fordelingsproblemer og prioriteringskonflikter kan være skjult, og den politiske styring kan svikte. Tre eksempler:
- Noen av dagens ordninger fordeler ikke goder etter kjøpekraft, men etter desibel. De som bråker mest, får mest. Som eksempel, ta hjemmehjelpsordningen i Malmø som er blitt konkurranseutsatt. Før var det slik at de som forlangte mest fikk mest, mens de nøysomme ikke fikk (Bengtson og Rønnow, sitert i Kjerstad 1997).  Nå blir fordelingen bestemt ut fra hver enkelt persons behov. 

- Den faktiske prioriteringen mellom viktige helsetjenester er ikke blitt satt på dagsorden i tilstrekkelig grad - det er bare i de siste årene at offentligheten oppdager hvilke tragiske prioriteringskonflikter helsevesenet står oppe i. 

- Beslutningene om fordelingen av omsorgstjenester har i stor grad ligget hos omsorgsprofesjonene, heller enn hos folkevalgte. Det faglige skjønn er sikkert bedre på mange måter, men innsyn i begrunnelser og krav om demokratisk styring blir ikke tilfredsstilt. 

B. Kan kvaliteten opprettholdes?
Det offentlige beholder ansvaret for kvaliteten av tilbudet, men myndighetene kan holde tilbyderne ansvarlig for sine tjenester. Dette krever nye ordninger for å sikre informasjon - både for firmaer som skal levere anbud, og for å kontrollere kvaliteten på de tjenester som leveres (Kjerstad 1997, 38).  Media er ofte mer opptatt av svikt hos private enn hos offentlige sykehjem, i alle fall i startfasen (Bjerke og Eilertsen 1998, 75).
To momenter er verd å merke seg: 
- Når det gjelder sammenligningen mellom offentlige tjenesteyting og anbud, ser vi at de som mottar tilbudet, og de pårørende, varierer i sin vurdering. Det er større variasjon mellom institusjonene enn mellom driftsformene. ISS opplever at flere av de pårørende har tiltro til personalet i deres sykehjem enn i andre sykehjem  (Bjerke og Eilertsen 1998, 27).

- For det andre har mange kommuner oppdaget at offentlig tjenesteyting ikke har hatt klare målsettinger. Kommunene har manglet kvalitetskriterier og mekanismer som sikrer kvalitet. Unntakene er der det er sterke brukerorganisasjoner, eller en sterk kultur rettet mot kvalitet (Kjerstad 1997, 65).

C Gir konkurranseutsetting mer effektiv produksjon av omsorgstjenester?
Hvordan kan effektiviteten forbedres gjennom anbudsordninger? Konkurranseutsetting tilsvarer på mange måter det som i privat sektor kaller outsourcing.  Vi kan anta at bedrifter bruker underleverandører fordi det oppfattes som kostnadsbesparende, i alle fall på de områdene som ikke er bedriftens kjerneområde. Men gjelder dette for produksjonen av omsorgstjenester? Noen momenter tilsier at dette ikke er åpenbart.
1  Kan ikke redusere kvaliteten
Erfaringer med konkurranseutsetting varierer internasjonalt, bl.a. mellom England og Sverige/Danmark. I England har man oppnådd billigere tjenester, men også dårligere kvalitet, og med dårligere arbeids- og lønnsforhold. Dette synes å ha sammenheng med den politisk vilje bak effektiviseringstiltakene: hensikten har vært å redusere skattebyrden. I Danmark og Sverige virker det som om kvaliteten er uendret, i alle fall etter kort tid. Der, som blant mange i Norge, er ønsket å få mer omsorg for pengene, i en situasjon der det er behov for å utvide tjenestene.

Det vil si at kvaliteten er avhengig av om det politiske motivet er "Mindre skatt av pengene mine," eller "mer omsorg for pengene våre".
2 Kan ikke kutte for mye i arbeidsinnsatsen for tjenestene 
Økt effektivitet kan ikke bare innebære mer omsorg per tidsenhet. Det er klare grenser for hvor mye mer omsorg omsorgspersonalet kan yte per time. For omsorg er ikke tidsbruk er ikke bare en innsatsfaktor, men også en del av resultatet (Hansen 1988, 68).
Tenk på situasjonen i en annen sektor: levende musikk. Mozarts symfonier har nå vært spilt i mer enn 200 år, men orkestre lykkes bare i liten grad å spille dem mer "effektivt." Symfoniene spilles like hurtig, og antall musikere er omtrent like stort. Mozart spesifiserte nemlig både tempo og orkesterbesetning. Dermed er begrenset rom for effektivisering. Da er det ikke lett å oppnå en produktivitetsøking: "Fra et ingeniørmessig ståsted er levende musikk teknologisk sett i en bakevje" (Baumol og Bowen 1966). Vi oppnår ikke økt effektivitet ved å bytte ut fiolinistene med et lydbånd, eller ved å erstatte nesten alle fløytistene med et forsterkeranlegg. 

Tilsvarende ved omsorgstjenester: her er ikke tidsbruk bare en innsatsfaktor, men en del av "produktet". 

En måte å redusere kostnadene, både for orkestre og omsorgstjenester, er ved å redusere lønningene. Det er utvilsomt dette som ligger bak en del motstand fra omsorgsyrkene mot å sette ut omsorg på anbud. Forverring av lønns- og arbeidsvilkår for dem som utfører jobben kan bli resultatet.
Bedre organisering
En annen, og kanskje viktigere effektiviseringsstrategi i Norge er å forbedre administrasjonen av omsorg (Bjerke og Eilertsen 1998, 59). Flere grep er mulige:
-	Færre mellomledere - flatere organisasjon (Kjerstad 1997, 72)
-	Mer fleksibel og kreativ arbeidsinnsats fra de ansatte: Alle må gjøre alt - sykepleiere må vaske og rydde. Undersøkelser i Danmark viste at den enkelte medarbeider i private omsorgsytende bedrifter føler at de kan bidra konstruktivt til oppgaveløsningen (Bjerke og Eilertsen 1998, 20). Dette kan kombineres med endringer i belønningssystemer (Kjerstad 1997, 36), for eksempel slik at de ansattes lønn går over fra ansiennitet til personlige tillegg (Bjerke og Eilertsen 1998, 82).
-	Mer effektiv organisering av arbeidet. For eksempel viser noen undersøkelser at kommunens hjemmesykepleiere bare bruker 50% av sin tid på brukerne.

Hvor stor effektivitetsgevinst er det snakk om?
Man anslår at det er 9-11% å spare, brutto, ved konkurranseutsetting (Kjerstad 1997, 57). Og i tillegg får bedriften fortjeneste - anslagsvis 5%, ifølge ISS.

Netto gevinst for kommunen er imidlertid ikke 10%. Konkurranseutsettingen medfører også noen ekstrautgifter - selv om de kanskje ikke er så mange. 
Nye utgifter for kommunen 
a) Med konkurranseutsetting kommer et økt krav om spesifikasjon av kvalitet: pleietyngden må avklares, kvaliteten må sikres gjennom intervju-undersøkelser, og spesifisering av indikatorer så som liggesår, og så videre. Anbudsspesifikasjonene krever at tjenestene er i samsvar med de kvalitetskrav som gjelder for kommunal produksjon av tilsvarende tjenester  (Bjerke og Eilertsen 1998, 69).

Mange kommuner har oppdaget at slike kriterier har manglet, selv om de opplagt burde vært tilstede. (Bjerke og Eilertsen 1998, 78). Det vil si at med konkurranseutsetting får vi en økt fokus på kvalitet, mens dette før kan ha vært overlatt det profesjonelle skjønn. (Domberger og Rimmer 1994, og Walsh 1991, begge referert i Kjærstad 1997, 18, 65).

Men dette er ikke en kostnad som bør bokføres for anbudsordningen. Uansett hvordan tjenestene skaffes må vi kunne kreve at kommunen er klar over hva slags omsorgstjenester som skal tilbys, og hvordan kvaliteten skal sikres. Dette er spørsmål som er viktige så lenge det finnes knapphet på ressurser i forhold til viktige offentlige oppgaver.

b) Det er blitt mer oppmerksomhet rundt behovet for å måle kvalitet underveis, med spørreundersøkelser etc. Med konkurranseutsetting er det kanskje blitt lettere å forutse og lete etter omsorgssvikt, for produsenter i markedet vil søke å minimere kostnader, så svikten vil skje der det koster mye penger.  
Igjen er dette en type kostnad som vi i stor grad må regne med uansett om tjenestene produseres av det offentlige eller på anbud - for det er farer med kvalitetssvikt uansett hvilken ordning som er på plass.

c) Kommunene har også behov for å beholde kompetanse i kommunene for å ivareta bestillerrollen, å spesifisere og kontrollere anbudene og tilbyderne (Bjerke og Eilertsen 1998, 113; Kjerstad 1997, 52.)

d) Kommunene har også behov for ny kompetanse knyttet til kontrakter som styringsvirkemiddel, særlig juridisk og teknisk ekspertise (Bjerke og Eilertsen 1998, 68). 

e) Det oppstår muligens ekstra utgifter ved økt (midlertidig?) arbeidsløshet og mobilitet for ansatte. De personlige og følelsesmessige problemene må i stor grad bæres av den enkelte, men en del av de økonomiske ekstrakostnadene dekkes i Norge av det offentlige.
Utfordringer med konkurranseutsetting
-	Den økte fokus på mål, spesifikasjoner, og kvalitet innebærer en økt politisk styring (Kjerstad 1997, 73). 

-	Bruk av anbud kan bidra til å synliggjøre overføringer mellom borgere, forstått som forskjellen mellom hva den enkelte betaler i skatt og hva hun mottar av ytelser - på godt og ondt.

-	Et reelt marked må skapes og opprettholdes - blant annet er det viktig å unngå monopoler på anbudssiden. 

Noen steder er trussel om konkurranseutsetting besparende (Bjerke og Eilertsen 1998, 29; Kjerstad 1997, 57, som refererer til Almquist 1996). Men det er også viktig å merke seg at  konkurranseutsetting ikke er nødvendig for å oppnå fordelene. I den grad besparelsene skjer ved redusert administrasjon kan de offentlige omsorgsyterne lære nye organisasjonsformer fra private løsninger (Bengtsson og Rønnow 1996, referert i Kjerstad 1997, 62). Og ikke minst kan læring skje mellom offentlige instanser som vinner anbudene. Kreativitet og læringen kan altså også skje i det offentlige, blant annet ved benchmarking (NOU 2000:19, kap 4).
2 Egenskaper ved markedet
La oss nå ta for oss to mer grunnleggende problemer med omsorgstjenester på anbud. 

Selv når markedet virker som det skal, er det ikke egnet til å skape og fordele alle typer goder.  Og for det andre: noen goder har en verdi som ikke kommer tilstrekkelig til uttrykk i et marked. Hvis omsorgstjenester bare behandles som en vare endrer de verdi. (Anderson 1993, kap 7.) Ulike typer goder krever ulike mellommenneskelige forbindelser, ulike sosiale uttrykk, så vel som ulike holdninger til godene. Markedsløsninger kan true hvordan vi håndterer disse godene, og dermed endre deres verdi. 

Slike påstander om markedets ødeleggende virkninger må klargjøres.
Varers markedspris og verdi
Kynikere anklages for å kjenne alle tings pris, men ikke deres verdi. Tilsvarende ser markedet bare noen deler av virkeligheten, nemlig det som har en pris. 
Upersonlige
Godene som omsettes på markeder er upersonlige: de er egnet for å utveksles mellom ukjente. Det eneste relevante forhold mellom partene er at de begge har noe den andre vil ha. Forholdet kan avsluttes når byttet er utført , og personene har ingen ytterligere bånd.
Bare personens produkter og kjøpekraft er relevant
Markedet fungerer uten annen informasjon om andre enn deres betalingsvillighet. Personenes behov og grunner for godene er irrelevante, unntatt som signaler om anledninger til fortjeneste.
Antar ikke interesse for den annen part
Markedet forutsetter bare interesse for egen vinning.

Vi forventer ikke middagen vår fra slakterens eller bakerens godvilje, men fra deres omtanke for sin egen interesse. Vi appellerer ikke til deres medmenneskelighet, men til deres egeninteresse, og snakker aldri om våre behov, men om deres fordel. 
Adam Smith, Wealth of Nations 26-27.

Adam Smith understreker selv denne begrensningen i markedet, og insisterte på at evnen til medlidenhet og omsorg må oppøves i andre samfunnsinstitusjoner enn markedet (Del 5, kap 1 ii). Smith, som tross alt var moralfilosof,  mente altså ikke at alt bør fordeles i et marked.
Omsorgstjenestenes verdi
Hvilken verdi har omsorgstjenestene?
Omsorgen har ikke bare en pris, men også en annen verdi.
Refleksjoner om omsorgstjenestenes verdi har preget sykepleien som profesjon, og vi kan hente interessante argumenter fra den profesjonslitteraturen som til en viss grad kan overføres til andre omsorgsprofesjoner (Se Nightingale 1859, Fischer 1902, og ytterligere referanser i Nortvedt 1998). 
Omsorg har vært upersonlig lenge!
Omsorg for syke har vært upersonlig i lang tid, i den forstand at behandling av ukjente utviklet seg med hospitalomsorgen i regi av kristne kirker fra 300-tallet. Noen eldre i Norge foretrekker å motta pleie fra profesjonelle omsorgsytere, heller enn å pleies av sin nærmeste familie - kanskje fordi de ikke ønsker å være til byrde.
Hvilke aspekter ved personene er relevante?
Det er andre kjennetegn ved personene enn kjøpekraft som er relevant, nemlig behov. Sykepleiens oppgaver er å lindre lidelse, helbrede syke (Nortvedt 1998). For at dette skal lykkes må pasientene og deres behov ikke oppleves som ting og objekt, men som subjekter.
Hvilken betydning har personen som mottar godet?
Velferd er ikke bare et produkt som det skal skapes mest mulig av - personer er ikke bare beholdere for velferd. Vennlighet og velvilje er derfor ikke bare et spørsmål om å bringe mye velferd i verden, men at mennesker skal ha det godt. Det som teller til syvende og sist er ikke velferden, men menneskene. Sykepleie lar seg derfor ikke beskrive som produksjonen av en vare, men må forstås som et mellommenneskelige forhold (Martinsen 1989, 89) . Dermed er oppgaven for sykepleiere, ifølge en gammel norsk bok om sykepleieetikk, å sette seg inn i og forstå sine medmenneskers forhold, egenart og følelsesverden  (Fischer 1902).
Hvilke holdninger må være koplet inn?
Holdningen til omsorgsytere kan ikke bare være å sikre egen fortjeneste. Omsorgen må også være rettet mot enkeltpersonene på en måte som uttrykker deres verdi, nemlig ved å vise respekt og omtanke. Sykepleieren må være motivert av andres nød og hjelpeløshet: Omsorg må ytes for den andres skyld, ut fra en holdning som anerkjenner den andres situasjon (Martinsen 1989, 69 og 71).
Omsorgsyterens interesse for egen vinning - for profitt - er altså ikke nok, og er kanskje i motstrid med omsorgstjenestenes verdi.
3 Er profittmotivet uforenelig med omsorgstjenester?
Er så profittmotivet forkastelig når det gjelder omsorgstjenester?
Kritikere vil hevde at det er en stor forskjell mellom en kommune som driver sykehjem fordi de gamle må ha hjelp -- et mål i seg selv -- og bedrifter som ISS, som driver sykehjem som et middel for å tjene penger.  (Bjerke og Eilertsen 1998, 96).  La oss se på hvordan denne bekymringen kan best begrunnes.
Egen suksess er bra, men andres fiasko er ikke å forakte?
Profittmotivet oppfattes ofte som å berike seg på andres bekostning. Holdningen "Egen suksess er bra, men andres fiasko er heller ikke å forakte" er svært relevant i den grad markedet er et 0-sum spill: egen suksess krever andres fiasko. Dersom dette er hele sannheten er det ikke rart at markedet er suspekt, for da blir det vanskelig å tenke seg omsorgstjenester. 

Denne forståelsen av profitt finner vi tidlig i økonomisk teori -- Aristoteles, Aquinas, og til dels Karl Marx (Child 1998). Men nyere økonomiske teorier forstår markedet på andre, mer nyanserte måter. Poenget med markedet er at det under visse situasjoner gjør alle parter i stand til å forbedre sin situasjon, sammenlignet med hvordan hver enkelt av dem hadde det før. For at markedet skal virke behøver slett ingen å få det verre: poenget er tvert imot at hver som bytter, oppnår egen forbedring. Blant hovedutfordringene er selvfølgelig å sikre at de nødvendige rammebetingelsene er tilstede.

Likevel er profittmotivet problematisk når det gjelder omsorgsyrker, fordi profittmotivet innebærer at hver søker egen fremgang uten tanke på den andres velferd. 
For omsorgsyrkene virker dette betenkelig. Kan i det hele tatt omsorg ytes ut fra en motivering om selv å få det bedre? Må ikke omsorg være direkte rettet mot den andres ve og vel, i den hensikt å forbedre den andres situasjon?  Dette virker riktig, og da er profittmotivet i konflikt med omsorgsytelser. En slik konflikt kan begrunne den skepsis til anbud som Nordli satte ord på. 

Men vi må se grundigere på sykepleiernes roller og krysspress for å få et bedre grep på dilemmaet. 
Motivasjonskonflikt?
Vi må være enige om at omsorg må være rettet mot den pleietrengende situasjon. Dermed kan omsorgsyterne altså komme i en motivasjonskonflikt. Men det er ikke opplagt at profittmotivet for den private tilbyder skader utøvelsen av omsorgen. 
Dersom profittmotivet alltid "forurenser" de offentlige tjenester, må vi vurdere om all bruk av private underleverandører rammes - for eksempel private entreprenører som bygger syke- og pleiehjem, eller som produserer utstyr.  Dette virker urimelig. Dersom produksjonen betraktes som en flertrinnsprosess, kan deler være privat produsert og økonomisk motivert (Sandmo 1986, 119, referert i Kjerstad 1997, 25). Det virker for eksempel ikke som om profittmotivet hos bedriftseierne  ødelegger omsorgens verdi. 
Hvis det er noe spesielt problematisk med profittmotivet, må det altså være knyttet til omsorgspersonens egen motivasjon. Tilbys godene - omsorgen - med gale motiver? Sykepleierens profittmotiv kan komme i konflikt med det motivet som må styre omsorgen: hensynet til den pleietrengendes behov. 
 
Men en slik konflikt er ikke særegent for privatansatte omsorgsytere: det gjelder i like stor grad sykepleiere og hjelpepleiere ansatt i kommunene. De er også motivert av profitt, i den forstand at uten lønn ville de ikke arbeidet.
De blandede motiver er altså ikke et nytt dilemma for den enkelte sykepleier med privatisering: så lenge omsorgsyrker er yrker, og ikke ulønnede kall, er det slik at lønn er en nødvendig betingelse for omsorg.  

Liknende dilemmaer må vi forvente å finne for eksempel i private barnehager. Er omsorgen der uverdig simpelthen fordi de som utøver omsorg for barna ikke er ansatt i det offentlige? Situasjoner med omsorgslønn og kontantstøtte illustrerer også at personer ofte har flere grunner for det de gjør, uten at vi derfor betrakter situasjonen som uverdig.

Min foreløpige konklusjon er altså at omsorgsytelse i prinsippet kan forenes med profittmotivet, både hos bedriftseiere og hos omsorgspersonalet.  Men vi må huske at presset for økonomisk effektivitet kan sette omsorgsyterne i nye dilemmaer. Det vil være viktig å trekke på omsorgsprofesjonenes interne refleksjoner om eventuelle konflikter mellom motivene, før vi eventuelt bruker dette som en innvending mot konkurranseutsetting.
4 Mot omsorg som vare?
Omsorg er ikke en vare, men må være rettet mot hele personen. Oppgaven for omsorgsyteren er å være rettet ikke bare mot å yte tjenester, men mot at personer skal få det bedre.   Omtanke for andre personer, og det direkte mellommenneskelige forholdet, står sentralt.

Lar disse idealene gjennomføres for omsorg på anbud? I et marked blir omsorgen omgjort til en upersonlig vare, som omsorgsyteren leverer fra seg. Sykepleieren, på den andre side, har et særlig ansvar for sin pasient, og må utvise empati. (Nortvedt 1998, 146).
Profesjonsdilemmaer?
Igjen vil jeg foreslå at dette ikke innebærer prinsipielt nye dilemmaer. Liknende utfordringer oppstår for den profesjonelle omsorgsperson -- uansett om arbeidsgiver er privat eller offentlig: Profesjonsnormer om utmerket utøvelse av et yrke kommer i motsetning til egeninteressen hos den enkelte, og kan komme i konflikt med normene for forsvarlig drift (Se Anderson 1993, 148). 

Idealene om empati og evnen til medmenneskelighet må presiseres med tanke på at omsorgsyterne ikke må bli utbrent. Dette er noe som profesjonsopplæringen legger vekt på.
Når det gjelder konflikter mellom profesjonsnormene og normene for forsvarlig drift, oppstår de både for offentlig og privat drift. Lojaliteten til den som trenger omsorg kan komme i konflikter med lojalitet til arbeidsgiver, av to typer:
-	situasjoner der bedriften ønsker å begrense ressursbruken for den enkelte pasient, av kostnadsgrunner.
-	Situasjoner der bedriften ønsker at omsorgspersonalet opptrer lojalt utad. Vi har eksempler fra Sverige på at de ansatte må underskrive lojalitetserklæringer (Bjerke og Eilertsen 1998, 98-99)

Hvor vektige er disse innvendingene? Jeg kan ikke se at de teller spesielt tungt mot konkurranseutsetting.
Begrensning i ressursbruk?
Profesjonenes oppfatning om hvor mye omsorg som bør sikres, og hvordan den bør fordeles, kommer i konflikt både med privat og med offentlig arbeidsgiver. Dersom helseprofesjonene bare styrte etter profesjonsinterne normer ville hele BNP gå til sosial- og helsedepartementet. (Anderson 1993, 150). Noen konflikter vil alltid oppstå, så spørsmålet er hvilke styringsrutiner som best ivaretar profesjonens idealer om omsorgens verdi, behovet for effektiv bruk av ressursene, og krav om rettferdig fordeling av godene. Prioriteringer krever sammenligning mellom pasienter, og krever standarder som lar seg etterprøve. Slikt vil uansett lett komme i konflikt med profesjonens fokus på det mellommenneskelige forholdet. 
Lojalitetskonflikter?
Med hensyn til lojalitetskonflikter må vi også merke oss at offentlig ansatte hjelpepleiere og sykepleiere må være lojale både mot pasientene og mot offentlige arbeidsgivere.  Vi har hatt konflikter om hvor langt denne lydigheten går:  for eksempel om omsorgsytere skal få varsle pårørende om at de pleietrengende ikke kan blir badet. Det vil si at slike dilemmaer eksisterer uansett arbeidsforholdet. Med private arbeidsgivere kan vi håpe at de problemene som finnes blir mer synlige, og at det er større politisk vilje til å diskutere hvordan konfliktene skal håndteres.  

Konflikter mellom omsorgens verdi og andre viktige målsettinger er altså ikke noe nytt med konkurranseutsetting, men vi kan forvente nye dilemmaer, og forhåpentligvis få en ryddigere offentlig diskusjon om hvordan de skal løses.

Avslutning
Bruk av anbud reiser viktige spørsmål om velferdsstatens oppgaver, og verdien av de goder og tjenester vi har krav på fra hverandre. En forsvarlig endring av velferdsstaten krever avklaring om hvilke ordninger som er bærevegger, og hvilke som er lettvegger, i lys av hvilke former for frihet, likhet og solidaritet som bør bevares (Føllesdal 1999). Jeg har argumentert for at konkurranseutsetting av produksjon av omsorgstjenester er forenlig med velferdsstatens idealer og alles menneskeverd. 

Vi har god grunn til å være på vakt mot at alle goder og tjenester skal produseres, og ikke minst fordeles, på et marked. Omsorg for de sårbare er et felles ansvar vi har. Verdien av omsorg kan trues av markedet blant annet fordi det blander sammen prisen og verdien av goder og tjenester, og kan la fordeling styres etter kjøpekraft heller enn etter grunnbehov.
Anbudsordninger, begrenset til konkurranseutsetting av tjenesteyting, kan likevel være forenlig med likeverd. Men dette krever stor oppmerksomhet om kriterier for kvalitet, og refleksjon om profesjonenes håndtering av nye lojalitetsdilemmaer de møter, mellom pasient, arbeidsgiver, det offentlige, og befolkningen forøvrig. 

Flere har hevdet at norsk samfunnsforskning  i for liten grad har vært opptatt av spørsmål innenfor normativ teori, om hvordan de vage, men viktige idealene om menneskeverd, frihet, likhet og solidaritet best kan komme til uttrykk i morgendagens velferdsstat (NOU 1993:17, Engelstad 1996, Lorentzen 2000).  Men denne pessimismen bør ikke være for total. For det først finnes en del gode bidrag til slike debatter allerede (se for eksempel Hagen 1990, Kuhnle 1994, Torgersen 1996). Og historisk sett er det ofte opplevelsen av kriser, faretruende nye muligheter og normkonflikter som tvinger fram etterspørselen etter normativ teori.  Så vi kan forvente ytterligere oppmerksomhet om velferdsordningenes normative grunnlag i Norge. 
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Abstract: 
To innvendinger mot konkurranseutsetting av omsorgstjeneser er at profittmotivet kan få en uheldig rolle i omsorgstilbudet, og at verdien av omsorgen kan bli ødelagt. De to innvendingene kan sies å bygge på viktige innsikter om at omsorg og menneskeverd er goder og verdier som lett ødelegges i et marked som bare tar hensyn til godenes pris, ikke deres andre verdier. Men disse argumentene er ikke utslagsgivende mot bruk av anbud for offentlige omsorgstjenester. Anbudsordninger, begrenset til konkurranseutsetting av tjenesteyting, kan være forenlig med likeverd. Men dette krever stor oppmerksomhet om kriterier for kvalitet, og økt refleksjon om profesjonenes håndtering av nye lojalitetsdilemmaer de møter, mellom pasient, arbeidsgiver, det offentlige, og befolkningen forøvrig. Viktige spørsmål for dagsorden er hvordan de vage, men viktige idealene om menneskeverd, frihet, likhet og solidaritet best kan komme til uttrykk i morgendagens velferdsstat. Det er ironisk at det er konkurranseutsetting som tvinger fram slike avklaringer.
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