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FORORD:        
PRIVAT BERIKELSE PÅ FELLES-
SKAPETS BEKOSTNING 
 
Høyres partiprogram for stortingsperioden 2013–2017 inneholder 
omfattende planer om såkalt offentlig-privat-samarbeid (OPS). Private 
finansforetak og entreprenører skal ta over det offentliges finansie-
ring og etablering av fellesskapets anlegg innen vei, skole, fengsel og 
sykehus. Så skal det offentlige betale leie til de kommersielle eierne 
gjennom kontraktsperioder som kan vare opptil et halvt århundre.  
 
Samlet utgjør disse programpostene trolig Norgeshistoriens mest om-
fangsrike privatiseringsplan. Høyres politikk vil åpne nye forret-
ningsområder verdt flere hundretalls milliarder skattekroner. De 
kommersielle foretakenes skal sikres garanterte inntekter fra offentli-
ge kasser gjennom kontrakter som binder myndighetene i mange tiår.  
 
Over 20 års erfaring 
Denne rapporten tar for seg OPS i helsevesenet. Vil privat OPS-
finansiering av fellesskapets sykehus komme pasientene til gode?  
 
De kommersielle OPS-aktørene og deres støttespillere hevder OPS vil 
gi kostnadseffektiv utbygging, på grunn av privat sektors insentiver, og 
at det offentlige er tjent med OPS-kontraktenes overføring av risiko til 
den kommersielle parten. Høyre skriver i sitt program at OPS gir mer 
for pengene, kortere byggetid og høy kvalitet.1 
 
Disse teoriene er prøvd ut i praksis. Storbritannia har over 20 års erfa-
ring med OPS i helsesektoren. For norsk helsevesen og dets pasienter, 
som for norske partier og deres velgere, bør de praktiske erfaringene 
med OPS i virkelighetens verden veie tungt.  
 
På fellesskapets bekostning 
Professor Allyson Pollock ved Queen Mary, University of London, har 
gjennom mer enn 15 år publisert empirisk forskning på virkningene av 
Storbritannias storstilte OPS-eksperiment. Sammen med kollega David 
Price har hun i denne rapporten samlet dokumentasjon av de britiske 
erfaringene med OPS i helsesektoren. Forskerne peker også på rele-
vante lærdommer for Norge.  
 
Dette er noen av funnene forskerne dokumenterer:  
• OPS øker kostnadene for det offentlige. Private aktørers lånopptak er 
en langt dyrere finansieringsmåte enn normal offentlig finansiering 
og penger går også til de kommersielle aktørenes profitt. 
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• OPS innebærer derfor en storstilt overføring av økonomiske verdier, 
vekk fra formålene Parlamentet bevilget dem til. 
• OPS-utgiftene bidrar til økte underskudd og høy gjeldsbyrde innen 
helsesektorens foretak.  
• OPS-relaterte underskudd og gjeldsbyrder fremmer kutt i helsetilbu-
det, inkludert nedleggelser av sykehus.  
• OPS forringer kvaliteten, fordi den svekkede økonomien fremmer 
nedbemanning i foretakene.  
• OPS svekker offentlighetens innsyn og kontroll, fordi kontraktene 
med de kommersielle selskapene hemmeligstemples (som «forret-
ningshemmeligheter»).  
 
Lite tyder på at privatisering gjennom OPS styrker fellesløsningene 
eller fremmer velferdsstatlige mål. Mye tyder på at virkningen av OPS 
er privat berikelse på fellesskapets bekostning.  
 
Banker og pasienter 
Et vanlig argument mot OPS er at finansieringsmåten gir skatte-
betalerne tiltalls milliarder i ekstraregning. Selv om disse summene er 
det sentrale ved OPS for de private finansforetakene som ser fram til å 
innkassere dem, bør ikke debatten reduseres til å handle om penger. 
Pasientenes helse står også på spill. 
 
Milliardene som flyttes fra det fellesskapelige helsevesenet har sitt 
motstykke i økende underskudd og påfølgende nedskjæringer innen 
Storbritannias sykehus. Det rammer både pasienter og pårørende.  
 
I et land med tilsynelatende konsensus om velferdsstaten, burde det 
ikke være en aktuell politikk å ta fra pasientene for å gi til bankene.  
 
 

Oslo, 17.6.2013 
 

Magnus E. Marsdal 
Styreleder 

Manifest senter for samfunnsanalyse 
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SAMMENDRAG:  
 Offentlig-privat samarbeid (OPS) i sykehusutbygging inne-

bærer at en privat aktør eier og bygger sykehus, mens det  
offentlige leier lokalene gjennom langtidskontrakter med en 
varighet på 30 til 60 år. 
  

 Flere enn 700 OPS-kontrakter er inngått i Storbritannia siden 
OPS ble innført på 1990-tallet. 

  
 Bare i England har OPS-kontraktene en anslått verdi på 450 

milliarder kroner. 
  

 Offentlig sektor i England har gjennom disse kontraktene 
bundet seg opp til årlige tilbakebetalinger på 72 milliarder   
kroner i minst 30 år framover. 

  
 Tre av fire (101 av 133) nye sykehus bygget mellom 1997 og 

2008 i England er OPS-sykehus. 
  

 Britisk helsevesen har opparbeidet seg store betalings-
problemer på grunn av dyre OPS-kontrakter. Dette har fått  
alvorlige følger for helsetilbudet. Den første runden med OPS-
finansiering av sykehusprosjekter førte til kutt i antall senge-
plasser og bemanning, i gjennomsnitt på 30 prosent. 

 
 De årlige kostnadene for OPS-prosjekter øker årlig, på grunn av 

inflasjon. Dette forverrer sykehusenes betalingsevne i tider 
med høy inflasjon og negativ realvekst i offentlige utgifter. 

 
 Britiske myndigheter har opprettet en konkurs- og avviklings-

ordning for å hanskes med budsjettkrisen ved offentlige syke-
hus, men har ikke gjort forsøk på å reforhandle kontrakter. 

 
 OPS-kontraktene svekker offentlig innsyn i helsevesenet, fordi 

kontraktene er konfidensielle og unntas offentligheten. 
  

 OPS-sykehus er dyrere enn sykehus det offentlige selv står for 
byggingen av, fordi det offentlige alltid vil få billigere lån enn 
private aktører. 

 
 Lånekostnadene ved OPS er vesentlig høyere enn ved  

offentlig låneopptak. Ifølge skotsk riksrevisjon var låneraten 
gjennom OPS 2,5 til 4 prosentpoeng høyere enn ved vanlige 
betingelser for lån til det offentlige. En studie av de første tolv 
sykehusprosjektene i England med OPS-finansiering, påviste  
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kapitalkostnader på rundt 8 prosent – langt over kostnaden på 
4,5 prosent ved offentlig finansiering. 

 
 Rentedifferansen mellom offentlige og privatfinansierte pro-

sjekter økte under bankkrisen i Storbritannia. I 2011 slo finans-
komiteen i det britiske Underhuset fast at kapitalkostnaden 
ved et typisk OPS-prosjekt var dobbelt så høy som ved lang-
siktige offentlige investeringer. 

  
 De økte finanskostnadene skyldes også avkastningsrater som er 

urimelig høye. OPS-profittrater har vist seg å være overdrevne, 
altså høyere enn tilsvarende rater for avkastning i liknende 
prosjekter. Den britiske riksrevisjonen, National Audit Office, 
slo i 2012 fast at «offentlig sektor ofte betaler mer enn nød-
vendig for høyrisiko-investeringer» i OPS-prosjekter. 

 
 Britiske regjeringer har lenge hevdet at OPS-prosjekter blir  

dyrere enn vanlige prosjekter fordi man betaler for at risikoen 
ved byggeprosjektet overføres til den private utbyggeren.  

 
 Selv om britiske regjeringer har forsvart OPS ut fra hensyn til 

kostnadseffektivitet, blir OPS trolig valgt av budsjetthensyn 
snarere enn effektivitetshensyn. De fleste OPS-prosjekter tas 
ikke med i offentlige regnskaper, og regnes derfor ikke med 
inn i oversikter over offentlige låneopptak. Dermed kan det 
gjøres nye investeringer uten at økningen i offentlige utgifter 
og gjeld blir synlig i regnskapet. 

  
 OPS-finansiering kan forskyve tidspunktet for tilbakebetaling 

av lån til kreditorer, men eliminerer ikke gjeld, og tilfører ikke 
ekstra ressurser. Å utelate lånefinansiering fra ordinære bud-
sjetter og regnskaper er ikke økonomisk forsvarlig. 

   
 314 britiske OPS-prosjekter har medeiere som er registrert i 

skatteparadis. En betydelig del av utbyttet fra OPS-prosjektene 
unndras dermed skatt. 

  
 Det er grundig påvist at analyser av nytteverdi (value for money) 

gir en skjev framstilling av OPS-prosjekter: Analysene gir feil-
aktig inntrykk av OPS er mindre kostbart enn tradisjonelle fi-
nansieringsmodeller. 
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INNLEDNING 
Offentlig-privat samarbeid (OPS) har blitt en vanlig måte å bygge ut 
sykehus på i Storbritannia. OPS kalles i Storbritannia Public-Private 
Partnership (PPP) eller Private Finance Initiative (PFI).  
 
Siden britiske myndigheter innførte OPS i utbygging av infrastruktur 
og offentlige institusjoner i 1992, har det blitt inngått mer enn 700 
OPS-kontrakter i Storbritannia, til en anslått verdi på rundt 450  
milliarder kroner bare i England, og med årlige leiekostnader på rundt 
71,6 milliarder kroner. 101 av 133 nye sykehus som ble påbegynt eller 
ferdigstilt i perioden 1997–2008, er OPS-sykehus.2  
 
OPS har vært omstridt fra ordningen ble innført, fordi utgiftene ved 
privat finansiering er relativt høye sammenliknet med offentlig låne-
finansiering. Hovedproblemet med OPS i sykehussektoren er at  
knappe ressurser føres ut av systemet, til banker og investorer, og at 
dette fører til ressursmangel for sykehusene.  
 
Høye leiekostnader har svekket betalingsevnen til sykehusene, og ført 
til nedskjæringer i tjenestetilbudet. Den svekkede betalingsevnen 
skyldes at enkeltsykehus har blitt bundet til dyre OPS-kontrakter, som 
ikke har vært fullfinansiert gjennom de offentlige bevilgningene til 
sykehusene. Dermed har offentlige helsemidler blitt omdirigert fra 
pasientene til bankene og investorene som eier OPS-selskapene. 
Problemet har blitt forsterket av finanskrisa, og flere sykehus står nå i 
fare for å bli slått konkurs. Mens det kuttes i helsebudsjettet, skjermes 
altså leieutgiftene til OPS-selskapene fra kutt. Det gir banker og  
investorer prioritert tilgang til offentlige helsekroner. 
 
Til tross for omfanget av OPS i sykehussektoren, er offentlig innsyn i 
slike prosjekter nesten fraværende. Myndighetene nekter offentlig-
heten innsyn i OPS-kontrakter, fordi de inneholder forretningshem-
meligheter. Mangelen på innsyn og åpenhet har gjort at kontroll og 
evaluering av prosjektene er mangelfull eller ikke-eksisterende. Selv 
offentlige granskninger i regi av den britiske riksrevisjonen, National 
Audit Office, har blitt svekket av manglende tilgang til informasjon. 
Forskere mangler systematiske data, og har måttet basere seg på  
studier av enkeltprosjekter.3  
 
OPS-politikken har blitt drevet fram av britiske myndigheters ønske 
om å kamuflere investeringskostnader og gjeld i offentlige budsjetter. 
De forsøker å rettferdiggjøre finansieringsformen ved å vise til feilak-
tige påstander om at OPS gir «mer for pengene» og at det gir store 
effektiviseringsgevinster når man overlater prosjektene i sin helhet til 
privat sektor. Men de påståtte effektiviseringsgevinstene er ofte basert 
på villedende bruk av tids- og kostnadsberegninger fra offentlig sektor. 
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HVORDAN FUNGERER OPS? 
 
Offentlig-privat samarbeid (OPS) innebærer langtidskontrakter på 
mellom 30 og 60 år mellom offentlige og private aktører.  
 
Investeringsbanker, entreprenører og tjenesteleverandører går  
sammen i konsortier, kalt OPS-selskap, og skaffer finansiering til, 
utformer, bygger og driver ny infrastruktur på vegne av offentlige 
myndigheter.4  
 
En OPS-kontrakt inngås mellom offentlige myndigheter og OPS-
selskapet. Dette selskapet er et tomt skall uten egne aktiva. De private 
aktørene bidrar med privat kapital og utbygging, i tillegg til tjenester 
som vaskeri, vedlikehold, catering og rengjøring.  
 
Når OPS-prosjektet er ferdigstilt, betaler det offentlige en årlig avgift, 
eller leie, til OPS-selskapet. Avgiften er todelt, hvorav den første delen 
skal dekke renter og avdrag på gjelden som er tatt opp av OPS-
selskapet, samt påløpende livsløpskostnader for OPS-prosjektet. Den 
andre delen av avgiften dekker vedlikehold og ulike tjenester som 
OPS-selskapet har ansvar for å utføre.  
 
Det som ikke brukes av det årlige beløpet det offentlige betaler,  
tilfaller eierne av OPS-selskapet. 
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ØKTE KOSTNADER VED OPS 
Offentlige myndigheter får alltid billigere lån enn private selskaper. 
Britiske regjeringer har lenge hevdet at den høyere finansierings-
kostnaden i OPS veies opp av overføring av risiko fra det offentlige til 
den private aktøren. Dette gjelder spesielt risikoen for budsjett-
overskridelser eller forsinkelser ved utbygging.5 Til grunn for en slik 
argumentasjon ligger påstanden om at privat sektor, ved å påta seg 
risiko, stimuleres til innsparing som vil veie opp for de økte  
kostnadene.  
 
Verken myndigheter eller offentlige revisjonsinstitusjoner har funnet 
tungtveiende bevis for denne påstanden. Tvert imot, som vist under (i 
avsnittet om nytteverdi-analyser), er det en systematisk skjevhet i 
sammenlikningen av kostnadsnivået i OPS og ved offentlig  
finansiering. OPS favoriseres urettmessig i slike analyser, på tross av at 
kvaliteten på mange tjenester levert av private gjennom OPS beviselig 
er lav.  
 
Mer alvorlig er mangelen på evaluering fra offentlige myndigheter av 
hvorvidt OPS-kontrakter faktisk gir mindre risiko for det offentlige. 
Risiko ved utbygging kan overføres til private på andre måter enn OPS, 
ved bruk av fastpriskontrakter, mens det offentlige fremdeles står for 
finansieringen. Slik kunne man unngått de høye kostnadene ved 
privat lånefinansiering, men slike alternativer er ikke blitt vurdert opp 
mot OPS.  
 
Den generelle mangelen på dokumentasjon tilsier at britiske myndig-
heter har tatt i bruk OPS av regnskapsmessige årsaker, ikke ut fra 
hensynet til effektivitet.6 OPS-prosjekter føres vanligvis ikke som 
investeringer i offentlige regnskap, men som årlige driftsutgifter. 
Dermed kan man gjøre nye investeringer uten at offentlige utgifter 
eller offentlig gjeld synes å øke.  
 
I praksis manipuleres det med tilbakebetalingsplanen for gjelden, for å 
unngå høye utgifter i oppstartsfasen av prosjektene. OPS forskyver 
altså tidspunktet for tilbakebetaling til kreditorer – men kutter ikke 
utgifter. Finansieringsmetoden har ingen økonomiske fordeler, den 
ser bare bedre ut på papiret. 
 
I et land som Norge, der offentlige budsjetter for øyeblikket går med 
overskudd, er det ingen grunn til å manipulere med utgiftssiden på 
denne måten. Selv i Storbritannia, der budsjettene går i underskudd, 
kan OPS-finansiering erstattes av offentlig lånefinansiering uten at 
dette påvirker budsjettbalansen. Finanskomiteen i det britiske Under-
huset slo fast i 2011 at «en økning i offentlig låneopptak som  
erstatning for investering gjennom OPS burde ikke gjøre det  
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vanskeligere for myndighetene å møte egne krav til budsjettbalanse.»7  
 
Fordi OPS-midler er utelatt fra oversikten over myndighetenes utgifter 
og gjeld, hevdes det ofte at OPS-prosjekter tilfører ressurser til det 
offentlige. Dette er ikke tilfelle. Gjeld opparbeidet gjennom OPS er 
offentlig, enten den føres på offentlige budsjetter eller ikke. Og all 
slik gjeld må dekkes av det offentlige, enten via skatteseddelen eller 
via brukerfinansiering i form av avgifter som direkte eller indirekte 
reduserer offentlige inntekter.  
 
Lokale og regionale myndigheter kan bruke OPS for å omgå  
økonomiske kontrollmekanismer fra sentrale myndigheter, men  
ressursene de skaffer seg på denne måten kommer bare i tillegg i den 
forstand at vanlige budsjettrestriksjoner omgås. Den britiske riks-
revisjonen slo fast i 2011 at slike hensyn hadde stor betydning for 
inngåelsen av OPS-kontrakter: «Offentlige myndigheter har ikke 
tilgang til alternative finansieringskilder og føler seg tvunget til privat 
finansiering fordi måten denne håndteres på i regnskaps- og budsjett-
sammenheng får den til å se rimeligere ut fra det offentliges syns-
punkt.»8 Ifølge riksrevisjonen påvirket slike hensyn ikke bare valg av 
finansiering, men også utformingen av prosjekter, der målet ble «å 
holde dem utenfor offentlige regnskaper».  
 

ØKTE LÅNEKOSTNADER VED PRIVAT FINANSIERING 
Lånekostnaden i offentlig-private samarbeid er konsekvent høyere 
enn ved offentlig låneopptak. Den britiske riksrevisjonen rapporterte i 
2002 at rentene på OPS-lån lå mellom 2,5 og 4 prosentpoeng høyere 
enn rentene offentlige myndigheter normalt kunne låne til. En  
studie av de tolv første OPS-finansierte sykehusene i England påviste 
at OPS-prosjektene hadde en lånerente på rundt 8 prosent – langt 
over daværende rente på 4,5 prosent for lån tatt opp av det offentlige.9 
 
Differansen mellom rentesatsen i privat og offentlig finansierte  
prosjekter har økt som følge av den britiske bankkrisa. Etter krakket 
falt kostnaden ved offentlig låneopptak til et historisk lavt nivå, mens 
bankenes utlånsrente økte, noen ganger til det femdobbelte. For å 
øke sitt utbytte utnyttet bankene kollapsen i obligasjonsmarkedet – en 
annen hovedkilde til privat kapital.  
 
Finanskomiteen i det britiske Underhuset slo fast i 2011 at den  
daværende kapitalkostnaden i et gjennomsnittlig OPS-prosjekt var 
dobbelt så høy som renta det offentlige kunne låne til:  
 

«Kapitalkostnaden ved et typisk OPS-prosjekt er nå over 8 prosent – det  

dobbelte av renta på rundt 4 prosent på langsiktige statsobligasjoner.  

Forskjellen innebærer at OPS-prosjekter, i løpet av sin levetid, er vesentlig  

dyrere å finansiere. Dette utgjør en betydelig kostnad for skattebetalerne.»10 
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Siden bankkrisen inntraff, har britiske skattebetalere måttet redde  
flere av bankene som opererer med slike uforholdsmessig høye rente-
krav. Britiske myndigheter har tatt opp store lån for å støtte bank-
sektoren, og slik gjenopprette tilliten i finansmarkedene og frigjøre 
kapital til utlån. Det er denne økte offentlige forgjeldinga som er 
bakgrunnen for de mange innsparingene i offentlig sektor de senere 
årene.  
 
I 2008-2009 gjenoppbygget staten kapitalen til Royal Bank of Scotland 
Group (BS) og Lloyds Banking Group og ble dermed majoritetseier i 
begge banker (84 prosent i RBS og 43,5 prosent i Lloyd – til en samlet 
kostnad på 331 milliarder kroner. Myndighetene gikk også med på å 
skjerme RBS fra tap på risikable verdipapirer på opp til 2,5 billioner 
kroner. Redningsaksjonen medførte overføring av risiko, helt eller 
delvis, fra privat sektor tilbake til skattebetalerne.11 Bankene bruker nå 
det høye rentenivået i OPS-kontrakter til å bygge opp egne reserver 
og pynte på regnskapene. Som vist under er kostnaden ved slike  
operasjoner uforholdsmessig høye.  
 

OVERDREVENT HØY AVKASTNING, SVINDEL OG SKATTEUNNDRAGELSER 
Én årsak til høye kapitalkostnader i britiske OPS-prosjekter er  
uforholdsmessig høy avkastning, altså høyere profittrater enn det som 
er vanlig i tilsvarende prosjekter. Fenomenet er blitt forsøkt evaluert 
flere ganger. I 2005 slo regjeringen fast, ut fra sitt eget materiale, at 
investorers avkastning var 2,5 prosentpoeng over det som var rimelig.12 
  
Tilsvarende konkluderte den britiske riksrevisjonen i 2012 at  
«offentlig sektor kan ofte ha betalt mer enn nødvendig for privat 
investeringskapital», og videre at investorer «i 84 av 114 prosjekter 
meldte om like stor eller større avkastning enn forventet [vanlig nivå 
er mellom 12 og 15 prosent]. I 36 av prosjektene var avkastningen 
ventet å øke betraktelig».  
 
Forskning utført i 2013 har anslått at investorer i et utvalg britiske 
OPS-prosjekter har tatt ut nesten 10 prosentpoeng høyere avkastning 
enn i markedet ellers. Der hvor forskerne har hatt tilgang til kontrak-
ter som ellers blir hemmeligholdt, har de påvist enda høyere for-
tjeneste for investorer. En analyse av de økonomiske fram- 
skrivningene for tre sykehusprosjekter, undertegnet av britiske  
myndigheter, viste at aksjeeierne forventet skyhøy avkastning i bytte 
for risikokapital.13  
 
Nylig har kapitalkostnader ved OPS-prosjekter vært knyttet til  
manipulasjon av Libor, de britiske bankenes interne lånerente.14 Libor 
brukes til å prise finansielle verktøy kjent som derivater, som ofte 
brukes i finanssektoren. EU og USAs finanstilsyn (the US Securities 
and Exchange Commission) gransker nå Barclays Capital og flere andre 
banker etter  anklager om at de har trikset med rentesatser for å holde 
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reelle kostnader ved banklån skjult for markedet. Foreløpig er det 
uvisst hvordan dette vil påvirke offentlig sektor økonomisk.  
 
I tillegg til overdreven avkastning og prismanipulering, unngår mange 
OPS-selskaper å betale skatt, gjennom utflagging og bruk av intern-
fakturering. Finanskomiteen i det britiske Underhuset har avdekket at 
mange OPS-selskaper som driver motorveiutbygging, har særlig høye 
profittrater og betaler lav selskapsskatt.15 Ifølge en utredning er 91 
investorer i britiske infrastrukturfond registrert i skatteparadiser – og 
kapitalinntektene kan dermed ikke skattlegges. Fondene det gjaldt, 
var involvert i 314 OPS-selskaper.16   
 

HØY AVKASTNING – KONSEKVENSER FOR SKATTEBETALERE 
Høy rentesats og overdreven avkastning i OPS-prosjekter påvirker den 
årlige avgiften det offentlige må betale for OPS-prosjektene. De årlige 
avgiftene betalt til OPS-konsortier ligger mellom 1,5 og 2 ganger 
høyere enn dersom britiske myndigheter selv hadde tatt opp lån til 
utbyggingene.17  
 
Flere undersøkelser bekrefter tendensen. En analyse av et enkelt-
stående sykehusprosjekt, utført for Underhusets finanskomité, slo fast 
at regjeringen «kunne ha sikret seg 71 prosent mer i investerings-
midler ved å låne på egen hånd».18  
 
Et anslag fra den britiske riksrevisjonen fra 2010 viser at det offentlige 
har bundet seg opp til å betale mellom 500 millioner og én milliard 
pund mer i tilbakebetalingskostnader i OPS-prosjekter enn de ville 
gjort dersom det offentlige hadde tatt opp lån selv.19 I Portugal har det 
internasjonale pengefondet (IMF) – som gir regjeringen råd under 
gjeldskrisa –  bedt om reforhandling av OPS-kontrakter for å komme 
høye og urimelige avbetalingsbeløp til livs.20 
 
OPS-politikken gir i enkelte tilfeller ett sykehus til prisen av to.21 Den 
sittende britiske regjeringen har uttrykt skepsis til OPS-ordningen, og 
lederen for parlamentets kontrollkomité har gått så langt som til å 
kalle profitten til privat sektor gjennom OPS for «en uakseptabel form 
for kapitalisme».22 Skepsisen har imidlertid ikke ført til offentliggjøring 
av OPS-kontrakter, og dermed heller ikke til økt offentlig innsyn.  
 

SKJEVHET I OPS-UTREDNINGER: ANALYSER AV NYTTEVERDI  
Et tegn på regjeringens sterke støtte til OPS er gjennomføringen av 
offisielle nytteverdi-analyser (value for money) – et vilkår for god-
kjenning av OPS-prosjekter. Det er blitt grundig påvist at slike analyser 
konsekvent framstiller OPS i gunstig lys, fordi de gir feilaktig inntrykk 
av at OPS er billigere enn andre former for finansiering.  
 
Det britiske parlamentet har gjentatte ganger stilt spørsmål ved  
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mangelen på bevis på at OPS medfører risikooverføring, og ved den 
påståtte nytteverdien. I et notat til en underhuskomité i 2010 beskrev 
riksrevisjonen slike nytteanalyser som »subjektive vurderinger av risiko 
som lett kan justeres for å framstille privat finansiering som et rimelig 
alternativ».23 Lederen for en kontrollkomiteen omtalte derimot OPS 
som «trolig den sikreste prosjektformen banker kan låne ut til».24 Da 
hadde komiteen tidligere uttrykt bekymring for høyt rentenivå,  
kontraktørenes avkastning fra OPS – og risikoen de faktisk løper.25 
 
Uavhengige forskere, kontrollinstanser innen finans og ulike  
parlamentskomiteer har påvist en rekke uregelmessigheter i OPS-
utredninger – som manipulering med neddiskonteringsrater,  
ufunderte påstander om kostnadsnivået i det offentlige og ditto over-
drevne påstander om innsparing gjennom OPS.  
 
Kostnads- og tidsoverskridelser  
En påstand som gjentas særlig ofte fra regjeringshold i Storbritannia, 
men som har vist seg å være uten belegg, er at OPS gir færre og lavere 
overskridelser av henholdsvis tids- og kostnadsrammer ved ut-
bygginger. Regjeringen har i mange år basert sin finansieringspolitikk 
på nettopp dette – at sammenliknet med andre prosjektformer gir OPS 
nedgang i omfanget og hyppigheten av overskridelser i utbyggings-
fasen. For eksempel hevdet finansdepartementet i 2003 at dets 
granskning av fullførte OPS-prosjekter «viste at 88 prosent ble fullført i 
tide eller før tiden, uten kostnadsoverskridelser som ble belastet det 
offentlige. Tidligere forskning har vist at 70 prosent av prosjekter 
utenom OPS ble forsinket og 73 prosent overskred budsjettene».26 
Forskningen det vises til er imidlertid ikke vitenskapelig og støtter 
ikke opp om påstanden. De siterte nøkkeltallene for prosjekter uten-
om OPS eksisterer ikke.27 
 
Påstått nytteverdi: fundert på sandgrunn 
Regnskapsfirmaer og konsulentbyråer som selv er involvert i OPS-
prosjekter har med støtte fra myndighetene spilt en nøkkelrolle i 
utformingen og gjennomføringen av nytteverdi-analyser av OPS. 
Selskaper som Accenture (tidligere Arthur Anderson), Mott  
MacDonald og KPMG er blitt kritisert for å ha manipulert data for å 
fremme bruken av OPS.28 I tillegg har myndighetene innarbeidet 
ubalanserte data fra Mott MacDonald og KPMG i offisielle nytteverdi-
analyser.29  
 
Også departementer og offentlige myndigheter har påviselig  
manipulert med beregninger av nytteverdi for å fremme OPS som 
finansieringsform og for å omgå offentlig budsjettkontroll. Forskere 
kan vise til flere tilfeller av manipulering tilbake til 1998. Riks-
revisjonen la i 2009 fram bevis for at et sentralt departement feilaktig 
hadde påstått at OPS-finansiering var billigere enn tradisjonelle  
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løsninger. Ett år senere påviste riksrevisjonen at sannsynligheten for 
nytteverdien av OPS var gått ned, og at statlige departementer ikke 
burde anta at privatfinansierte prosjekter var mer kostnadseffektive.  
 
Likevel var det ikke før i 2010 at riksrevisjonen begynte å undersøke 
måloppnåelse og kontraktsoverholdelse i privatfinansierte prosjekter i 
det offentlige helsevesenet (NHS).30 Riksrevisjonen har for øvrig ikke 
kunnet vurdere feltet systematisk, på grunn av manglende tilsyn med 
enkeltprosjekter og fordi private kontraktører har skjult data for  
offentlige myndigheter. For eksempel er data om utgifter til langtids-
vedlikehold ikke blitt offentliggjort.  
 
Riksrevisjonens funn viste at myndighetene har brukt for lite ressurser 
på å følge opp kontrakter, at kontraktsgjennomføringen har vært 
utilstrekkelig, at kontraktører stadig har forsøkt å tilbakeføre risiko til 
offentlig sektor, og at myndigheter har betalt mer for OPS-tjenester 
enn nødvendig.  
 
Der hvor data har vært tilgjengelig, har disse vist at noen av de opp-
rettede OPS-foretakene har betalt mer for utførte tjenester enn nød-
vendig, men at endringer ikke lot seg spore over tid på grunn av 
«mangel på pålitelige data». Analyser av utgifter til tjenester lot seg 
ikke gjøre for perioden etter 2008-2009, siden «nasjonale helse-
myndigheter (NHS) sluttet å samle inn data». Riksrevisjonen oppdaget 
også betydelig variasjon i årlig utbetalte driftsavgifter til private. I 
utvalget av data fra OPS-foretakene varierte for eksempel prisen for 
mat til pasienter kraftig – fra 29 kroner dagen til 105 kroner dagen. 
Prisen per enhet tøy i vaskeri varierte fra 2 til 9 kroner. 
 
På bakgrunn av dette slo riksrevisjonen fast at siden det ikke fantes 
etablerte prosedyrer for å beregne om vedlikeholdstjenestene man 
betalte for var verdt pengene, ville prisen på tjenestene trolig avvike 
fra den faktiske kostnaden ved å levere dem.  
 
At tjenester som settes bort til privat sektor gir liten nytteverdi, er ikke 
noe nytt. En undersøkelse fra riksrevisjonen fra 2007 – som ikke er 
publisert, men spredd via uformelle kanaler – basert på data fra den 
såkalte helse- og omsorgskommisjonen, stilte store spørsmålstegn ved 
kostnader og kvalitet på tjenester som vakthold, klesvask, resepsjon og 
rengjøring i den første bølgen av OPS-prosjekter i helsesektoren.31  
 

UNDERFINANSIERING AV HØYE OPS-KOSTNADER  
Myndighetenes helsebudsjetter og finansieringen av Storbritannias 
offentlige helsevesen (NHS) tar ikke høyde for de høye kostnadene 
ved OPS.  
 
Effekten av offentlig-privat samarbeid på sykehusbudsjettene av-
henger av regelverk og forordninger i det enkelte land. I  
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Storbritannias offentlige helsevesen har sykehusforetak siden 1990 
måttet sette av deler av sine budsjetter til kapitalkostnader til  
myndighetene (3,5 prosent av verdien av sykehusets bygningsmasse). 
Sykehusene må også sette av budsjettmidler til å kompensere for tap i 
bygningenes verdi.  
 
Britiske myndigheter antok først at disse kapitalfordringene ville være  
nok til å dekke sykehusenes avgifter til sine private OPS-partnere da 
ordningen ble innført. Men dette viste seg ikke å stemme. De årlige 
OPS-avgiftene gjør krav på en langt større andel av sykehusenes årlige 
budsjetter enn de tidligere kapitalfordringene til staten (se figur). 
 

 
KILDE: Pollock m.fl. (2002). Basert på tall fra det britiske helsedepartementet.32 
 
I 2002 innførte Storbritannia et nytt finansieringssystem for sykehus 
(kjent som National tariff hospital payment system, en variant av DRG-
systemet for innsatsstyrt finansiering, som også norske sykehus har 
innarbeidet). Under denne innsatsstyrte finansieringsmodellen blir 
5,8 prosent av sykehusets tildelte ressurser satt av til kapitalkostnader. 
Men i mange tilfeller er denne summen lavere enn det sykehusene 
betaler i OPS-avgifter. 33 av 40 britiske OPS-sykehus betalte i 
2005/2006 høyere OPS-avgifter enn de fikk tilskudd til. Sykehusene 
det gjaldt hadde gjennomsnittlige OPS-avgifter på 8,3 prosent av 
budsjettet – altså 2,5 prosentpoeng over det de hadde inntekter til å 
dekke.  
 
Mange av de 40 OPS-prosjektene som da var i drift, var imidlertid små, 
og deres innvirkning på helseforetakenes samlede utgifter tilsvarende 
liten. De 18 sykehusene som i samme budsjettår (2005/2006) var OPS-
prosjekter med verdi på 445 millioner kroner eller mer, opplevde langt 
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mer alvorlige følger: For dem utgjorde OPS-avgiftene 10,1 prosent av 
årlige inntekter– altså 4,3 prosentpoeng mer enn inndekningen på 
5,8 prosent gjennom finansieringssystemet.33  
 
For å motvirke eller utsette konsekvensene av høye OPS-avgifter for 
offentlige helsebudsjetter, har britiske myndigheter ofte satt i verk ett 
eller flere av følgende kortsiktige tiltak: 
 

 For det første er ulike subsidier innført: «utjevnings-
mekanismer», «forlenget aktiva-støtte», «støtte til budsjett-
balanse» og «overgangsstøtte». Men når subsidiene utløper, må 
sykehusene igjen bære kostnadene.  

 
 For det andre har sykehusene solgt eiendommer og bygninger 

for å få råd til å betale OPS-avgiftene. Edinburgh Hospital  
solgte for eksempel eiendom i bykjernen til en verdi av  
nærmere 140 millioner kroner, penger som ble tilført syke-
huset i årlige innskudd mellom 2002 og 2006.  

 
 Et tredje tiltak er såkalt «gjeldsplanlegging». Dette innebærer å 

redusere årlig tilbakebetaling i de første kontraktsårene, og så 
øke dem i påfølgende år. Ordninger av denne typen blir gjerne 
framforhandlet med sykehusets private OPS-partnere gjennom 
kompliserte og svært kostbare finansielle verktøy kjent som  
derivater (se under).   

 
Ingen av tiltakene gir noen varig løsning på sykehusenes økte utgifter 
– og det er heller ikke hensikten med dem.  
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KONSEKVENSER FOR HELSE OG OMSORG 
Kombinasjonen av kostbare tjenester gjennom offentlig-privat samar-
beid og underfinansiering i helsevesenets finansieringssystem har fått 
alvorlige følger for statlige helsetjenester i Storbritannia. Konsekven-
sene har vært åpenbare fra ordningen ble innført. OPS svekker syke-
husenes økonomi den grad at de allerede i planleggingsfasen av en 
utbygging må minimere utgifter, kutte i antall sengeplasser, også 
akuttplasser, og kutte i bemanning og tjenester. Kuttene innebærer 
en omdirigering av midler fra pleie og omsorg til kapitalutgifter. I 
tillegg selger sykehusene eiendom og kutter andre tjenester for å 
bedre sin betalingsevne.  
 
Den første bølgen av OPS-sykehusprosjekter i Storbritannia var en 
medvirkende årsak til kutt i sengeplasser på mellom 7 og 44 prosent, i 
gjennomsnitt rundt 30 prosent.34 I 1999 begynte britiske myndigheter 
en granskning av sengeplassmangelen som fulgte av OPS-
utbyggingene. De kunngjorde en midlertidig stans og planla en øk-
ning i antall sengeplasser. Men planen ble aldri satt ut i livet.  
 
Til tross for kutt i tjenestetilbudet har de økonomiske vanskelighetene 
ved OPS-sykehusene vedvart. I 2006 påpekte en britisk tilsynsmyndig-
het (the Audit Commission) et «merkbart samsvar» mellom nye, store 
byggeprosjekter og underskudd ved sykehusene.35 I en felles undersø-
kelse rapporterte riksrevisjonen og nevnte tilsyn at budsjettunder-
skudd var vanligere ved OPS-drevne sykehus enn sykehus med annen 
finansiering (henholdsvis 31 prosent mot 26 prosent).36 
 
Våre egne analyser av helseforetakenes årsrapporter for 2005/2006 
viser at andelen foretak med underskudd er langt høyere blant større 
prosjekter – der budsjettkonsekvensene er tilsvarende mer alvorlige. 
50 prosent av sykehusene med OPS-kontrakter der kapitalverdien er 
større enn 445 millioner kroner, gikk med underskudd i 2005/2006, 
mot gjennomsnittlig 23 prosent for alle NHS-sykehus det året.37 I 
tillegg rapporterte flere foretak i sine årsrapporter om underliggende 
økonomiske vansker, selv om de ikke gikk med underskudd i bud-
sjettåret 2005/2006.  
 
Ifølge britiske tilsynsmyndigheter og konsulentselskapet Pricewater-
houseCoopers medførte OPS «ekstrakostnader», som på dette tids-
punktet bidro til titalls millioner i underskudd ved en rekke sykehus i 
Sør-London og andre steder. Sengeplasser og avdelinger ble lagt ned, 
og salg av eiendom ble framskyndet mange steder. OPS-sykehus som 
Worcester – som i utgangspunktet bare var levedyktig fordi et sykehus 
like ved ble tvunget til å stenge – vurderte ytterligere storskala kutt i 
bemanning og endringer av tjenestetilbud som direkte følge av vok-
sende OPS-underskudd.  



ops i  helsevesenet  19 

 
 

 

KONSEKVENSEN AV OPS-KOSTNADER – TO EKSEMPLER 
 
Vi har undersøkt to eksempler som kan illustrere følgene av manglen-
de inndekning av økte kapitalkostnader grunnet OPS: underskudd ved 
et sykehus i Sørøst-London (et område med alvorlig sosial nød og stort 
behov for helsetjenester) og i Worcestershire.     
 
Sørøst-London 
Området er administrert av helsemyndigheten South London and 
Maudsley Strategic Health Authority (SHA). I 2007 påviste SHA at de 
økonomiske problemene i helsesektoren i Sørøst-London var verst ved 
sykehusene Queen Elizabeth og Bromley.38 Ved utgangen av 
2006/2007 var samlet gjeld til SHA ved de fire distriktssykehusene i 
området økt til over 1,6 milliarder NOK, hvorav gjelden ved Queen 
Elizabeth og Bromley utgjorde 84 prosent.  
 
Ifølge SHA skyldtes underskuddene «at utbetalinger til OPS-avgift var 
høyere enn tilskuddet til kapitalkostnader gjennom finansieringsord-
ningen». Som løsning foreslo SHA «ytterligere betydelige kutt i utgif-
ter til bemanning, og kutt i antall ansatte».  
 
Worcestershire 
Underskuddsproblemene gjelder ikke bare i London. Sykehusforeta-
ket Worcestershire Acute Hospitals NHS Trust overskred sine budsjet-
ter med 44 millioner kroner i 2005/2006 og meldte om et samlet 
underskudd på 285 millioner kroner.39 Over 62 millioner kroner av 
underskuddet skyldtes manglende inndekning av OPS-avgifter, ifølge 
foretaket selv.  
 
Som mottiltak planla sykehuset å kvitte seg med 675 ansatte. De tok 
også til orde for omfattende endringer i tjenestetilbudet ved andre 
sykehus i området og stilte spørsmålstegn ved tjenestenes berettigelse. 
Foretakets kuttforslag var trolig planlagt før inngåelsen av OPS-
kontrakten og var ment å gi sykehuset råd til OPS-prosjektet. 
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KOSTNADENE ØKER HVERT ÅR 
I 2012 var det blitt en generell oppfatning at OPS var årsak til syke-
husunderskudd, og helsedepartementet identifiserte sju enkeltsyke-
hus med særlig behov for ekstra støtte.40 Andre sykehus unngikk un-
derskudd gjennom ytterlige kutt i tilbudet. I minst ett tilfelle slo den 
britiske riksrevisjonen fast at en OPS-kontrakt ikke lønte seg i ut-
gangspunktet, og aldri burde vært inngått.41 
 
Ifølge britiske myndigheter er underskudd ved flere OPS-sykehus et 
resultat av «akkumulert gjeld gjennom OPS».42 Men gjeldsbyrden 
skyldes ikke bare akkumulerte kostnader. Underskudd har i flere tilfel-
ler blitt forverret fordi OPS-avdrag har en iboende tendens til å øke 
årlig i perioder der sykehusets inntekt synker. Dette skyldes at tilbake-
betaling i de fleste OPS-kontrakter er knyttet til inflasjonsraten, slik at 
de øker år for år.  
 
Mens Storbritannia kutter i offentlige utgifter, slik at realveksten i 
offentlig pengebruk er negativ, vil utgiftene til OPS-selskaper fort-
sette å øke i årene framover.43  
 
Fordelingen av disse utgiftene gjøres ved hjelp av kompliserte finansi-
elle verktøy, kalt derivater. Stikk i strid med offisielle retningslinjer 
blir også en egen form for derivater, kalt «inflasjonsderivater» (inflation 
swaps), brukt i beregninger av OPS-avtaler. Slik inflasjonsjustering kan 
brukes til å redusere nedbetaling tidlig i OPS-perioden, slik at ord-
ningen virker rimelig nok ved kontraktinngåelse. Når tilbakebetalings-
ratene senere øker, får institusjonene betalingsproblemer.  
 

KONSEKVENSER AV OPS FOR SYKEHUSPERSONALE 
Endring i bemanning, arbeidsforhold og -betingelser og kompetanse-
krav er en direkte følge både av kontraktsutsetting og av at budsjett-
midler til pasientomsorg brukes til nedbetaling av OPS-gjeld.  
 
Kutt i helsetilbudet har også rammet bemanningen i helsesektoren. 
Det har blitt gjort nedskjæringer i hovedadministrasjon, i pleie og 
administrasjon ved avdelingene, vedlikehold, medisinsk utstyr, støtte-
funksjoner og drift av operasjonsstuer.  
 
Også ikke-medisinsk personale er blitt rammet. Et flertall av OPS-
kontraktene i det offentlige helsevesenet innebærer at såkalt myke 
tjenester – som catering, rengjøring, vakthold, sentralbord og portør-
tjenester – blir outsourcet. I de tidligste OPS-avtalene ble personale 
som var omfattet av kontrakten, overført fra offentlige til private insti-
tusjoner, uten vern av arbeidsbetingelser og -forhold. Praksisen utløste 
protester fra fagforeningene, og etter juni 2001 har ansatte som utfø-
rer støttefunksjoner fått beholde ansettelsesforholdet i helseinstitu-
sjonen også under OPS-avtaler.  



ops i  helsevesenet  21 

 
Denne ordningen gir imidlertid ingen garantier verken for at beman-
ningsnivået opprettholdes eller for lønnsnivået til nye ansatte. Fagfor-
bundet Unison, som organiserer ansatte i offentlig sektor, krevde i 
juni 2009 slutt på outsourcing: «Å la privat sektor ta hånd om disse 
tjenestene vil svekke kvalitet og arbeidsforhold, redusere lønnsnivå og 
gi ekstremt liten fleksibilitet.»44 
 

SYKEHUSKONKURSER OG AVVIKLING 
I stedet for å reforhandle OPS-avtaler for sykehus som sliter med un-
derskudd, har britiske regjeringer valgt å utvikle egne konkursord-
ninger for sykehussektoren. Ordningen ble utformet under Labour-
regjeringen i 2006, men ikke tatt i bruk før i 2012. Den gir myndighe-
tene rett til å utnevne en egen administrator for sykehuset; denne 
skal lage en plan for å få økonomien på rett kjøl eller avvikle driften. 
Administratoren har vide fullmakter, er selv ikke del av helsetjenesten 
og er ikke bundet av reguleringer som vanligvis gjelder for omstruktu-
rering av tjenester. Dermed kan sykehus som settes under administra-
sjon, stenges i løpet av bare 19 uker.  
 
Konkurs- og avviklingsordningen er økonomisk motivert, og dessuten 
kaotisk og ad hoc. Under en redegjørelse høsten 2012 om problemene 
i helsesektoren var helsedepartementet ute av stand til å forklare for 
Underhusets kontrollkomité hvordan økonomiske problemer ved det 
enkelte sykehus skulle håndteres, og kunne ikke forsikre om at «øko-
nomiske vansker ikke ville svekke enten helse- og omsorgskvaliteten 
eller innbyggernes rett til et likeverdig helsetilbud uavhengig av bo-
sted». Departementet kunne heller ikke gjøre rede for når enkeltfore-
tak ville bli satt under administrasjon eller nøyaktig hvordan prosessen 
ville foregå.  
 

MOT FULL PRIVATISERING? 
I mars 2012 ble det vedtatt ny lovgivning som i praksis avskaffet den 
nasjonale helsetjenesten NHS, i den forstand at den avskaffet helse-
ministerens plikt til å garantere for og opprettholde tilfredsstillende 
helsedekning for alle innbyggere i England. Loven ga også fullmakt til 
NHS-sykehus til å skaffe opptil halvparten av sin inntekt fra privatpasi-
enter, og til å inngå flere kontrakter om offentlig-privat samarbeid – 
en praksis som gjenspeiles i de britiske reformene av OPS.  
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