
 

 

... OG IKKE NOK MED DET ...

KJØP 1
BETAL FOR

2 !!!

OPS, OPS, OPS! 
NOTAT NR. 1 – 2013 

Fakta og argumenter om «offentlig-privat samarbeid» 



  

 
 
 

 
 

 

Kr. Augusts gt 11, Tullinløkka • post@manifestanalyse.no • www.manifestanalyse.no 
 

Notatet er utarbeidet av Ida Søraunet Wangberg. 



 

INNHOLD 
INNLEDNING................................................................................4	  

HVA ER OPS? ..............................................................................................................4	  
HVORFOR ER OPS AKTUELT?..................................................................................4	  

SAMMENDRAG..............................................................................5	  
1. OPS ER DYRT ............................................................................6	  

DYRERE Å TA OPP LÅN FOR PRIVATE.....................................................................6	  
OFFENTLIGE PENGER TIL PRIVAT UTBYTTE........................................................7	  
REDUSERT KONKURRANSE OG MONOPOL KOSTER...........................................8	  

2. OPS ER RISIKABELT............................................................... 10	  
KONKURS .................................................................................................................10	  
FORSINKELSER OG EKSTRAKOSTNADER ............................................................11	  

3. OPS ER UFLEKSIBELT............................................................ 12	  
BINDER OPP STORE UTGIFTER I FRAMTIDA.......................................................12	  
HINDRER DYNAMISK TILPASNING OG EFFEKTIV TJENESTEPRODUKSJON....12	  
HVA MED INNOVASJON?.........................................................................................13	  

4. ALTERNATIV TIL OPS............................................................ 15	  
KONKLUSJON............................................................................. 16	  



NOTAT NR. 1–2013 
 

4 

INNLEDNING 
 

ETTE NOTATET handler om OPS, en forkortelse for offentlig-privat sam-
arbeid. Høyre ønsker å bygge blant annet infrastruktur, sykehus og fengs-
ler med OPS, noe som samlet sett utgjør norgeshistoriens største privatise-

ringsplan. I Storbritannia, der de begynte å bygge OPS-sykehus for tjue år siden, 
har det i enkelte tilfeller gitt ett sykehus til prisen av to, ifølge professor i sam-
funnsmedisin Allyson Pollock.1  
 
I dette notatet ser vi på hvorfor OPS er så dyrt, hvilke andre negative konsekven-
ser OPS har, samt alternative måter å løse dagens utfordringer med store offentli-
ge byggeprosjekter på. 
 
 
HVA ER OPS?  
• OPS står for «offentlig-privat samarbeid», men må ikke forveksles med det of-
fentliges vanlige bruk av private selskaper ved oppføring av bygninger og infra-
struktur. 
 
• OPS er en privatiseringsform der det offentlige lar kommersielle selskaper ikke 
bare bygge, men også finansiere, eie og stå for den tekniske driften av offentlige 
anlegg. 
  
• Det offentlige inngår en langvarig kontrakt med et OPS-selskap opprettet for 
prosjektet, gjerne av en entreprenør i samarbeid med et finansselskap. Det offent-
lige forplikter seg til å stå som leietaker av anlegget og innkjøper av vedlikehold, 
noen ganger også drift, i en 20 til 60 år lang kontraktsperiode der det ikke avhol-
des nye anbudsrunder. 
 
 
HVORFOR ER OPS AKTUELT? 
Dersom Høyre kommer i regjering etter valget, vil de åpne for utstrakt bruk av 
OPS. Høyre vil:  
 
 åpne opp for bruk av OPS i helsevesenet, for investeringer i bygg og utstyr. 
 
 starte større OPS-prosjekter på vei eller jernbane hvert år. 
 
 åpne for bruk av OPS ved utbygging av fengsler. 
 
 bygge studentboliger ved å endre samskipnadsloven slik at det åpnes for of-
fentlig-privat samarbeid.2 

                                                
 
 
 
1 Fagbladet.no 18.06.2013: http://www.fagbladet.no/nyheter/article6715246.ece 
2 Høyres stortingsvalgprogram for perioden 2013-2017 
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SAMMENDRAG 
 
I dette notatet presenteres tre hovedinnvendinger mot OPS: 
 
 OPS er kostbart, og trekker offentlige ressurser fra velferdstjenester til privat 
profitt 
- Det er dyrere å ta opp lån for private aktører enn for det offentlige. 
- Prosjektene skal være lønnsomme for de private aktørene, som tar ut store 
summer av skattebetalernes penger i profitt. 
- Prosjektene er så omfattende at få aktører kan være med i konkurransen. Store 
entreprenører og finansieringsselskaper kan dermed lett havne i en monopolsitu-
asjon overfor det offentlige. 
 
 OPS gir ikke mindre, men økt risiko 
- Dersom OPS-selskapet går konkurs, sitter det offentlige igjen med ansvaret. Både 
for de offentlige tjenestene som uteblir på grunn av forsinkelsene, og for økono-
miske tap. 
- Private aktører kan få problemer med lånefinansiering, noe som kan føre til at 
OPS-prosjekter blir forsinket og langt dyrere enn planlagt.  
 
 OPS er lite fleksibelt: 
- OPS-kontrakter binder offentlige midler opp til en bestemt måte å organisere 
tjenestene på i mange tiår framover. 
- OPS svekker dermed det politiske handlingsrommet til framtidige regjeringer. 
- OPS gir mindre fleksibilitet og mulighet for innovasjon og strategisk planlegging 
i takt med samfunnsendringer og teknologisk utvikling.  
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1. OPS ER DYRT 
 

ØYRES NESTLEDERE Bent Høie og Jan Tore Sanner besøkte i februar 
byggeplassen der verdens største OPS-prosjekt er i ferd med å ta form. 
Høie og Sanner snakket varmt om OPS-sykehuset Nya Karolinska Solna i 

Stockholm, og vil gjerne bygge Oslo Universitetssykehus på samme måte.3  
 
Samme måned ga den svenske høyreorienterte tankesmia Timbro ut rapporten 
«Skandalen Nya Karolinska», som blant annet konkluderer med at «det er tvil-
somt om OPS er en passende modell for høyspesialiserte helsetjenester».4 Mode-
ratarnas finansbyråd i Stockholm, Torbjörn Rosdahl, ba i 2012 konsulentbyrået 
McKinsey undersøke hvorfor OPS-sykehuset ble så dyrt. Avisa  
Dagens Industri refererte fra den hemmelige rapporten at kvadratmeterprisen på 
det nye sykehuset er 46.000 svenske kroner, 53 prosent over det skandinaviske 
gjennomsnittet på 30.000 svenske kroner. Kun Storbritannia, som er storforbru-
ker av OPS i sykehussektoren, har liknende kostnader på sine sykehus. McKinsey 
utpeker OPS-modellen som en av forklaringene på den høye prislappen.5  
 
Det er flere grunner til at OPS er dyrt. 
 
DYRERE Å TA OPP LÅN FOR PRIVATE 
Det er dyrere å ta opp lån for private selskaper enn for det offentlige. Dette må 
det offentlige betale for, gjennom leia de betaler til det private OPS-selskapet. 
      
Ifølge tall fra Samferdselsdepartementet ligger gjennomsnittlig fastrente for OPS-
selskapene som tidligere har bygget vei i Norge mellom fem og seks prosent. Vek-
tet lånerente for de offentlig eide bompengeselskapene er på 3,6 prosent.  
 
To prosentpoeng høyere rente kan høres beskjedent ut, men på milliardlån over 
flere tiår, blir utgiftsøkningen betydelig. 
 
«Det er hevet over tvil at staten låner billigere enn et privat selskap og at kapital-
kostnadene for staten vil øke ved å velge OPS som finansieringsform», skriver den 
svenske høyreregjeringen i sitt forslag til ny transportplan.6 Sveriges finansminis-
ter Anders Borg, fra Høyres søsterparti Moderaterna, har uttalt følgende: «Private 
selskaper vil låne ut penger til oss. De gjør det for at vi skal betale en høyere rente 
og at de skal få en høyere avkastning. Men det fører til at infrastrukturprosjekter 
blir mye, mye dyrere».7  
 
 

                                                
 
 
 
3 Dagens Næringsliv 28.02.2013 
4 Timbro (2013): «Skandalen Nya Karolinska»: s 42 
5 Dagens Industri 22.02.2013 
6 http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Propositioner-och-skrivelser/Investeringar-
for-ett-starkt-o_H00325/?html=true  
7 Borås Tidning 08.03.2008 
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Trygve Hegnar advarer Høyre mot å bruke OPS på grunn av de ekstra 
kostnadene:  
 

«Norge har enorme overskudd på statsbudsjettet, og et stort oljefond hvor vi 
kan bruke realavkastningen (anslått til 4 prosent), og da blir det nesten tul-
lete at private skal låne penger i markedet for å bygge veier, som så skal be-
tales ned av staten etterpå ved en form for leie av veiene. En helt unyttig 
konstruksjon som ikke gir noe som helst.»8 

 
Ola Lædre, Hallgrim Hjelmbrekke og Jardar Lohne ved Institutt for bygg, anlegg 
og transport ved NTNU viser hva renteforskjellen betyr i praksis:  
 
På et lån på én milliard kroner med 25 års nedbetalingstid vil det offentlige, med 
en lånerente på 3,6 prosent, betale 452 millioner kroner i renter. Et privat OPS-
selskap, med en lånerente på seks prosent, vil måtte betale 805 millioner kroner i 
renter over den samme perioden.  
 
«Med en lånerente på 3,6 prosent kan altså staten bygge en tredjedel mer veg enn 
det OPS-selskapene kan med sin lånerente på seks prosent. Etter vår mening er 
det lite fornuftig å gi en tredjedel av vegkostnaden til banken», skriver forskerne i 
Dagens Næringsliv.9 
 
Samferdselsdepartementet har regnet på hva det planlagte veiprosjektet Sotra-
sambandet vil koste, dersom Høyre får det som de vil og bygger det med OPS. 
Prosjektet står beskrevet i Nasjonal Transportplan, og vil etter planen koste sju 
milliarder kroner. Blir prosjektet bygd som OPS vil det bli 1,9 milliarder kroner 
dyrere, ifølge samferdselsminister Marit Arnstad.10  
 
OFFENTLIGE PENGER TIL PRIVAT UTBYTTE 
OPS er svært lønnsomt for private selskaper. Selskapene går inn i OPS-
prosjektene for å tjene penger og gi utbytte til sine eiere, og dette utbyttet er det 
det offentlige som betaler. 
 
Fra de tre norske veiprosjektene som er bygd gjennom OPS i perioden 2005-2009, 
har eierne allerede tatt ut 180 millioner kroner i utbytte.11  
 
Storbritannia har blitt det største markedet for OPS siden de konservative innfør-
te systemet på 1990-tallet. Rundt 700 prosjekter innen blant annet sykehus, skoler, 
veier og fengsler er privatisert gjennom OPS. Den britiske Riksrevisjonen «uttryk-
ker bekymring for at offentlig sektor betaler mer enn den skal» til OPS-
investorene.12  
 

                                                
 
 
 
8 Leder i Finansavisen, 26.04.2013 
9 Kronikk i Dagens Næringsliv, 27.04.2013 
10 NRK.no 11.06.2013: http://www.nrk.no/valg2013/milliardkrangel-om-veiutbygging-1.11073502  
11 Klassekampen 22.03.2013 
12 National Audit Office (2012): «Equity investments in privately financed projects», 
http://www.nao.org.uk/report/equity-investment-in-privately-financed-projects/  
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Når OPS-prosjektene er ferdigbygde, er de svært attraktive investeringsobjekt for 
finansnæringen, på grunn av de sikre inntektene fra det offentlige. Investorene 
trenger ikke holde ut hele kontraktsperioden, men kan selge aksjene sine i OPS-
selskapet etter få år. I de tre veiprosjektene som er bygget med OPS i Norge, kan 
aksjene selges videre tre år etter at veien står ferdig. Det har allerede skjedd med 
strekningen E39 Klett-Bårdshaug, som nå eies av to pensjonsfond i Skanska-
konsernet.13 
 
I Storbritannia var den årlige avkastningen på salg av andeler i OPS-prosjekter i 
gjennomsnitt 29 prosent i perioden 1998 til 2012, skyhøyt over normal avkastning. 
Tolv prosjekter hadde en årsavkastning på over 100 prosent. Totalt kan skatte-
penger tilsvarende flere titalls milliarder kroner ha gått til OPS-investorer på 
denne måten.14  
 
Rundt 75 prosent av investeringene i dette finansmarkedet for OPS-prosjekter 
gjøres av fond plassert «offshore», i såkalte skatteparadis. Slike fond er eiere i over 
300 britiske OPS-prosjekter. Kun fem fond har majoritetseierskap i hele 115 OPS-
prosjekter. Resultatet blir en omfattende skatteflukt med penger hentet ut gjen-
nom unormalt høye profitter på skattebetalernes regning.15  
 
REDUSERT KONKURRANSE OG MONOPOL KOSTER 
Når det offentlige setter bort hele byggeprosjektet til private, blir prosjektene så 
omfattende at det er få selskaper som har mulighet til å være med i anbudsrun-
den. Det gir liten eller ingen konkurranse, og høyere pris enn når det offentlige 
setter ut de ulike delene av byggeprosjektet på anbud.  
 
I 2001 undertegnet Oslo Kommune en avtale med Bjørndalen Eiendom AS om 
oppføring av sykehjem på Midtåsen på Nordstrand og videre utleie til kommunen 
i 20 år. Kommunerevisjonen i Oslo kommune konkluderer på følgende måte:  
 

[Bjørndalen Eiendom kom] på et tidlig stadium i prosessen i en tilnærmet monopolsi-
tuasjon overfor Oslo kommune. Dette kan ha bidratt til at sentrale økonomiske sider 
ved avtalen mellom Bjørndalen Eiendom og Oslo kommune etter Kommunerevisjo-
nens oppfatning er betydelig i kommunens disfavør.16  

 
Ifølge Kommunerevisjonens beregninger var leiekostnaden per sykehjemsplass på 
Midtåsen-hjemmet 73 prosent høyere enn på Ammerudlunden sykehjem.17 
 
I sin rapport om OPS-skolene i Oslo konkluderer Reinertsen AS med at OPS-
skolen Persbråten er vesentlig dyrere enn den tradisjonelt bygde Bjørnholt VGS:  
 

                                                
 
 
 
13 Opplysninger fra Statens Vegvesen. 
14 European Services Strategy Unit (2012): «PPP Wealth Machine. UK and Global trends in trading 
project ownership».  
15 European Services Strategy Unit (2012).  
16 Oslo kommune, Kommunerevisjonen (2004): «Midtåsen sykehjem. En granskning av avtaler og 
økonomi».  
17 Oslo kommune, Kommunerevisjonen (2004).  
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«Forskjellen indikerer at det ikke er oppnådd god konkurranse om denne 
kontrakten, og kan også skyldes at leverandørmarkedet ikke er godt nok i 
forhold til slike leveranser, slik at alle legger inn for store påslag for usikker-
het på grunn av den lange driftsperioden.»18  
 

OPS-prosjekt har vanligvis en kontraktstid på mellom 20 og 40 år. Dersom det 
offentlige ønsker å gjøre endringer i prosjektet, må det utføres av OPS-
entreprenøren, til den prisen de fastsetter. Uten konkurranse og anbudsrunde er 
det lett å tenke seg at det ikke blir billig. 
 
Storbritannias største bank, HSBC, har tjent nesten 100 millioner pund - omtrent 
en milliard norske kroner - på å drive offentlige sykehus, der de tok seg godt be-
talt for å utføre enkle oppgaver. Ifølge avisa The Times tar HSBC 210 pund, over 
2.000 kroner, for å tilpasse en stikkontakt.19  
       
Denne problemstillingen er også tilstede i de norske veiprosjektene som er bygget 
gjennom OPS-kontrakter, ifølge Transportøkonomisk Institutt: 
 

«OPS-selskapets tilnærmelsesvise monopol på å gjennomføre endringer i ve-
ganlegget er en utfordring. [...] Vegdirektoratet har rett til å kreve endring-
er, for eksempel som følge av nye vegpolitiske vurderinger eller nye lokale 
behov, men de må da forhandle med OPS-selskapet om ytelser og pris. Den 
første erfaringen med denne type endringer viser at det kan være vanskelig å 
oppnå markedspris for arbeidene.»20 

 
OPS er altså en modell som låser det offentlige til omfattende og dyre kontrakter, 
der store entreprenører og finansieringsselskaper nærmest kan kreve hva de vil, 
når de først har fått kontrakten. Dermed går en større del av skattebetalernes 
penger til private lommer enn til velferdstjenester, sammenlignet med når det 
offentlige selv står for utbyggingen. 

                                                
 
 
 
18 Reinertsen AS (2008): «Benchmarking av Persbråten og Bjørnholt VGS» 
19 The Sunday Times 08.06.2008 
20 Transportøkonomisk institutt (2007): «Evaluering av OPS i vegsektoren» 
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2. OPS ER RISIKABELT 
 

T ARGUMENT som ofte brukes av OPS-forkjemperne er at «de private tar 
risikoen». Det Internasjonale Pengefondet (IMF) har advart regjeringene 
mot å overdrive den reelle verdien av risikooverføring:  

 
«Det er også mulig at regjeringer overpriser risiko og overkompenserer pri-
vat sektor for å overta den, noe som vil øke kostnadene ved 
OPS sammenliknet med direkte offentlige investeringer.»21 
 

Men selv om det offentlige betaler dyrt for såkalt risikooverføring, er det likevel i 
mange tilfeller skattebetalerne som må ta konsekvensene av forsinkelser og økte 
kostnader. 
 
KONKURS 
OPS-selskapene kan gå konkurs. I Norge, hvor vi foreløpig ikke har så lang erfa-
ring med OPS, har ikke det skjedd ennå. Men for å se hvordan risikooverføring 
fungerer i praksis, kan vi se til foregangslandet når det gjelder OPS: Storbritannia. 
Der gikk OPS-selskapet Metronet konkurs i 2007. Selskapet, som hadde fått en 30-
årskontrakt om oppgradering av T-banen i London, lå da an til å ha utgifter på to 
milliarder pund mer enn forventet. Det offentlig eide Transport of London måtte 
ta over gjelda. Da hadde Metronet kun utført en brøkdel av de oppgraderingene 
de skulle, men brukt over tre ganger så mye penger. De store utgiftene skyldtes 
blant annet overprisede kontrakter med selskapene som eide OPS-selskapet.  
 
Ifølge det britiske Underhusets transportkomité er det «selvfølgelig innføringen 
av OPS som har ført til den beklagelige situasjonen». Transportkomiteen skriver 
videre i sin rapport om saken:  

 
«Det er innbyggerne, enten som skattebetalere eller som T-bane-passasjerer, 
som må betale for privat sektors ineffektivitet og fallitt. Enhver ansvarlig per-
son som vurderer den nåværende situasjonen, vil slite med å finne bevis som 
opprettholder doktrinen som sier at privat sektor alltid vil levere bedre ef-
fektivitet, innovasjon og valuta for pengene enn offentlig sektor.»22 

 
Mens fallitten kostet britiske skattebetalere opp til 410 millioner pund – omtrent 
fire milliarder kroner – slapp de to selskapene som eide Metronet unna med et 
tap på 70 millioner pund hver. Underhusets transportkomité skriver videre: 

 
«Metronet i seg selv var lite annet enn en buffer mellom morsselskapene og 
forpliktelsene i OPS-avtalen. Aksjonærene var i stand til å høste fordelene 
ved OPS-kontraktene, mens Metronet, et selskap med lite verdi og liten an-
nen hensikt enn å være mellomledd mellom London Underground og sine 
egne eiere, absorberte all risiko.»23 

                                                
 
 
 
21 International Monetary Fund (2004): «Public-Private Partnerships», side 14.  
22 House of Commons Transport Committee (2008): «The London Underground and the Public-
Private Partnership Agreements» 
23 House of Commons Transport Committee (2008). 
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Transportkomiteens avsluttende budskap til den britiske regjeringen er: 
 

«Regjeringen bør huske Metronets fallitt før den overveier å gå inn i liknen-
de avtaler på nytt. Den bør huske at selskap i privat sektor aldri vil eksponere 
seg for substansiell risiko uten å forsikre seg om at de får proporsjonal, om 
ikke generøs, betaling for det. Til syvende og sist er det skattebetalerne som 
betaler prisen. 
 
Uavhengig av om Metronet-fiaskoen primært skyldtes de enkelte selskapene 
som var involvert, er vi av den oppfatning at det er OPS-modellen i seg selv 
som er feilslått og sannsynligvis underlegen tradisjonell offentlig sektor-
styring. Vi kan være sikrere i denne konklusjonen nå, da potensialet for inef-
fektivitet og fallitt i privat sektor har blitt så tydelig demonstrert. Selv om of-
fentlig sektor også har potensiale for ineffektivitet, vil muligheten for offent-
lig kontroll og granskning uansett gi bedre valuta for pengene. Dessuten gir 
offentlig styring beskyttelse mot katastrofal fallitt. Det er verdt å huske at 
private selskaper bare kan stikke av dersom de ikke leverer det de skal på 
store offentlige prosjekter, mens skattebetalerne blir tvunget til å plukke 
opp restene.» 24 

 
Londons konservative borgermester Boris Johnson oppsummerte saken på føl-
gende måte: «I andre land kalles dette plyndring, her heter det OPS.»25 
 
FORSINKELSER OG EKSTRAKOSTNADER 
Mens det offentlige sjelden har problemer med å skaffe finansiering til byggepro-
sjekter når de først er vedtatt og budsjettert, kan det være vanskelig for private 
aktører å få lån til store byggeprosjekter.  
 
Byrådet i Oslo har vedtatt at Ullern videregående skole skal bygges som et OPS-
prosjekt. Skolen skulle stått ferdig sommeren 2012, men ett år etter planlagt 
sluttdato har byggingen bare så vidt kommet i gang. Grunnen til det er at de pri-
vate investorene bak Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark, som står bak utbyg-
gingen, fikk problemer med lånefinansieringen etter at kontrakten med Utdan-
ningsetaten i Oslo kommune ble undertegnet i 2010.  
 
Kommunen ble stilt overfor et ultimatum: Enten måtte de betale tre millioner 
kroner mer i husleie hvert år, eller så måtte hele prosjektet legges dødt. Høyre, 
Frp og Venstre gikk med på husleieøkningen. Ifølge kommunens egne bereg-
ninger gir det en samlet ekstrautgift på 58 millioner kroner i nåverdi over de 25 
årene OPS-avtalen løper. I tillegg er prosjektet tre år forsinket, og skal etter den 
nye planen først stå klart i 2015.26  
 

                                                
 
 
 
24 House of Commons Transport Committee (2008). 
25 BBC 10.04.2010: http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/england/london/8559144.stm  
26 Klassekampen 27.03.2013  
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3. OPS ER UFLEKSIBELT 
 

PS-KONTRAKTER ER avtaler der det offentlige binder seg til årlige kost-
nader 20-60 år fram i tid. Det kan se finere ut i de årlige budsjettene med 
årlige leiekostnader enn med store investeringer, men på lang sikt kan 

denne typen kontrakter få alvorlige konsekvenser. 
 
BINDER OPP STORE UTGIFTER I FRAMTIDA 
Dersom Høyre kommer i regjering etter valget, ønsker de å starte nye OPS-
prosjekter på vei og bane hvert år. Partiet har pekt ut 17 prosjekter de mener bør 
bygges ut gjennom OPS. 
 
Samferdselsdepartementet har regnet på hvilke økonomiske konsekvenser denne 
politikken vil ha på lang sikt. Dersom det fra 2014 startes opp 4-5 OPS-prosjekter 
hvert år i løpet av stortingsperioden, tilsammen 17 prosjekter, vil staten måtte 
betale omtrent 7,4 milliarder kroner hvert år til OPS-selskapene i årene 2020-
2029. I årene 2034-2041 må staten betale tilsammen 6,8 milliarder kroner årlig til 
OPS-selskapene. Dermed kan en Høyreregjering i neste stortingsperiode binde 
opp offentlige utgifter for flere tiår framover, og på denne måten svekke det poli-
tiske handlingsrommet for framtidige regjeringer.27  
 
Det britiske helsevesenet har bygd sykehus med OPS siden 1990-tallet. Dyre OPS-
kontrakter har ført til at flere sykehus nå sliter med gjeld, og at de må kutte i 
sengeplasser, leger og sykepleiere for å få råd til å betale leieutgifter til OPS-
selskapene. Flere sykehus har også blitt nedlagt på grunn av OPS-gjelda.28 
 
Den britiske legeforeningen, British Medical Association (BMA) mener OPS gir 
høye kostnader, lite valuta for pengene og at det overfører midler fra det offentli-
ge til privat profitt. Viktigst for den britiske legeforeningen er at OPS-prosjekter 
binder opp offentlige midler på svært lang sikt, noe som får konsekvenser for 
sykehusenes økonomi og helsetjenestene de tilbyr. Dette er spesielt relevant i 
Storbritannia, som på grunn av sin økonomiske innstrammingspolitikk gjør stor-
stilte kutt i offentlige utgifter.  
 
HINDRER DYNAMISK TILPASNING OG EFFEKTIV TJENESTEPRODUKSJON 
Den britiske legeforeningen mener også at OPS begrenser sykehusene og helse-
myndighetenes muligheter for innovasjon og strategisk planlegging: 
 

«OPS-kontrakter gir lite fleksibilitet, noe som begrenser sykehusenes mulig-
het til strategisk planlegging, ettersom de forplikter seg til å betale for en 
bygning og et spesielt mønster for tjenesteyting som senere kan vise seg å 
være uhensiktsmessig og upassende for formålet. Det er interessant at dette 
skjer samtidig som myndighetene flytter ansvaret for en større del av helse-
tjenestene over på kommunene og primærhelsetjenesten. Forholdet mellom 

                                                
 
 
 
27 Klassekampen 22.05.2013 
28 Manifest Analyse/ Allyson Pollock og David Price (2013): «OPS i helsevesenet. Storbritannias erfa-
ringer, lærdommer for Norge» 
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disse endringene og de sykehusene som er planlagt og bygget med OPS er 
uklart. Det vi vet er at varigheten på, og mangelen på fleksibilitet i, OPS-
kontraktene begrenser mulighetene for framtidig strategisk planlegging, 
noe som kan sette helsetjenestene i fare.»29 

 
OPS fører altså til at det offentlige gir fra seg kontrollen over å bestemme hvor-
dan velferdstjenestene skal organiseres, og muligheten til å endre tjenestene i takt 
med teknologisk utvikling. Det hindrer innovasjon, nytenkning og en mer effektiv 
organisering av tjenestene i offentlig sektor.  
 
Den høyreorienterte tankesmia Timbro skriver i sin rapport om OPS-sykehuset 
Nya Karolinska Solna at OPS svekker demokratiet og folkevalgtes mulighet til å 
styre drift og bygging i takt med samfunnsendringer: 
 

«Kostnadene låser landstingets (fylkeskommunens) investeringsbudsjett. 
[...] Fleksibiliteten blir i prinsipp ikke-eksisterende, og landstinget mister 
muligheten til å tilpasse sine investeringer etter en region i svært rask end-
ring og den medisinske vitenskapens enda raskere utvikling. [...] De folke-
valgte får mindre innflytelse. Samtidig risikerer snevre og alt for detaljerte 
og spesialiserte OPS-oppdrag å gjøre det vanskeligere for virksomheten å 
tilpasse seg i takt med omverdenen.»30  

 
OPS gir kortsiktig tenkende politikere mulighet til å lempe kostnader over på 
framtidige budsjetter, fastslår rapporten videre: 
 

«Dersom fleksibilitet og demokratisk innflytelse er viktig, er ikke OPS riktig 
modell. Dersom tiltroen til politikere og systemet er lavere, [...] passer OPS 
bedre. [...] [Med OPS] får populistiske og mindre langsiktige politikere en 
mulighet til å gjøre store investeringer som ikke rammer deres egne budsjet-
ter, men som på lang sikt kraftig øker det offentliges faste utgifter.»31 

 
OPS flytter makt og kontroll over de offentlige tjenestene fra de folkevalgte til 
private selskaper, som først og fremst har som mål å tjene penger. Det gir ikke 
bedre velferdstjenester. 
 
HVA MED INNOVASJON? 
At OPS fører til innovasjon er et argument som brukes mye av OPS-tilhengerne. 
Det er imidlertid vanskelig å finne konkrete eksempler på hva slags innovasjon 
OPS har bidratt til. Et mye brukt eksempel er Skanskas installering av LED-
belysning i Brekktunnelen på strekningen E39 Klett-Bårdshaug. Det er dyrt å 
installere LED-lamper, men Skanska mener det vil lønne seg på grunn av at de 
bruker mindre energi og har lengre levetid enn vanlig veibelysning.32 Men en ny 
rapport fra Norconsult viser at LED-lampene har kortere levetid enn man har 
trodd. - Når levetiden bare er litt bedre enn de konvensjonelle lampene, hjelper 

                                                
 
 
 
29 BMAs høringsuttalelse til Parlamentets finanskomité sin granskning av OPS i 2011: 
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201012/cmselect/cmtreasy/1146/1146vw04.htm  
30 Timbro (2013): «Skandalen Nya Karolinska» s. 41 og 44 (vår oversettelse) 
31 Timbro (2013): «Skandalen Nya Karolinska» s. 46 (vår oversettelse) 
32 http://www.asplanviak.no/index.asp?id=36790 
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det lite om de skulle bruke mindre energi, sier Pål Johannes Larsen i Norconsult 
til Teknisk Ukeblad.33  
 
Skulle LED-belysning i tunneler likevel vise seg å fungere godt, er det ikke noen 
grunn til at ikke Statens vegvesen også kan ta i bruk denne teknologien innenfor 
en vanlig entreprisemodell. LED-belysning er uansett bare en liten detalj i store 
offentlige byggeprosjekter. Langt viktigere enn disse detaljene er muligheten til 
innovasjon og dynamisk tilpasning det offentlige gir fra seg ved å inngå OPS-
kontrakter.  
 
 

                                                
 
 
 
33 Teknisk Ukeblad 13.06.2013 
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4. ALTERNATIV TIL OPS 
 

PS ER ikke løsningen for å få bygd veier og offentlige bygg raskere og 
med bedre kvalitet. Utfordringene vi i dag ser med store utbyggingspro-
sjekter, kan løses gjennom forbedringer i dagens modell, uten at man 

trenger å overlate eierskapet til prosjektene til private aktører.  
 
Gjennom prosjektfinansiering av veier, slik den rødgrønne regjeringen legger 
opp til i nasjonal transportplan, kan man sikre at et veiprosjekt er fullfinansiert 
idet man starter byggingen, slik at man unngår stans i byggeprosjekter på grunn 
av manglende finansiering.  
 
«Hvis vi hadde bygget veier med OPS hadde vi ikke hatt telehiv», har Erna Sol-
berg sagt i en valgdebatt. Hun viste til at dersom en OPS-vei ville fått telehiv, ville 
ikke OPS-selskapet fått betalt. Det går også an å bruke samme mekanisme i byg-
geprosjekter i offentlig regi, gjennom å stille strengere og mer langsiktige krav til 
kontraktørene. For eksempel kan man kontraktsfeste at ti prosent av betalingen 
til en entreprenør for utbyggingen av en vei foretas 30 år etter at prosjektet er 
påbegynt, og kun dersom veien fungerer slik den skal.  
 
En slik modell, der eierskapet over infrastruktur og bygninger holdes på offentli-
ge hender, vil være bedre egnet enn OPS-modellen for å tilpasse de offentlige 
tjenestene til samfunnsendringer og teknologiske framskritt.  
 
 

O 
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KONKLUSJON 
 

amlet utgjør Høyres OPS-planer trolig norgeshistoriens mest omfangsrike 
privatiseringsplan. OPS er en dyr, risikabel, udemokratisk og lite fleksibel 
metode for utbygging. Grunnen til at Høyre likevel står så sterkt på for den-

ne politikken, er at den er svært gunstig for næringsinteressene Høyre represen-
terer. 
 
Høyres politikk vil sikre kommersielle aktører sugerør inn i hundretalls milliarder 
av fellesskapets helsekroner. Mens store entreprenører og finansieringsselskaper 
sikres profitt i mange tiår framover, binder det offentlige seg til dyre kontrakter 
som hindrer fleksibilitet, innovasjon og demokratisk kontroll. Derfor fører OPS til 
privat berikelse på skattebetalernes bekostning. 
 
I et Europa preget av finanskrise og usikre økonomiske utsikter, er velferdsstaten 
et lukrativt og sikkert investeringsmarked for kommersielle aktører. Men når en 
større del av skattepengene våre går til privat profitt, blir det mindre ressurser 
igjen til fellesskapsløsningene og velferdstjenestene våre. Til syvende og sist fører 
dermed OPS til svekkete velferdstjenester og mindre demokratisk kontroll over 
dem. 
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