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1 Danmark  

1.1 Skolan1 

I Danmark har förekomsten av fristående skolor en lång tradition. 
Cirka 22 procent av de danska grundskolorna är fristående skolor 
och cirka 16 procent av grundskoleeleverna går i sådana skolor. De 
fristående skolorna är i genomsnitt hälften så stora som de 
kommunala skolorna. De kommunala skolorna ökar också i 
storlek. 

De flesta fristående grundskolor startas på initiativ av en 
föräldragrupp som vill utforma ett alternativ till den kommunala 
skolan. Skolorna har olika pedagogiska, religiösa eller ideologiska 
inriktningar och skolorna avgör själva vilka elever de vill anta.  

Efter förvaltningsreformen år 2007 är staten ansvarig för 
gymnasieutbildningen. Fristående gymnasier är mera ovanliga.  
Omkring 120 gymnasier är statliga och 25 privata. Gymnasieskolan 
drivs i formen av ”selvejende institutioner”.  Regleringen av hur 
utbildningen ska bedrivas på gymnasienivå är betydligt striktare än 
på grundskolnivå. 

En selvejende institution kan närmast liknas vid en svensk 
stiftelse och kan startas både av  offentliga och privata aktörer. Ett 
visst kapital läggs in i verksamheten och organet har stadgar och 
styrelse.  

1.1.1 Finansiering 

De fristående grundskolorna finansieras i huvudsak med offentliga 
medel. Statsbidraget uppgick 2012 till cirka 71 procent av den 
                                                                                                                                                          
1 Hela avsnittet bygger på SOU 2015:7, samt muntlig information från danska Ministeriet 
for born, undervisning og ligestillning, om inte annat anges 
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genomsnittliga kostnaden för en kommunal grundskoleelev och ges 
i förhållande till antalet elever i varje skola. Bidragsnivån fastställs 
årligen av Folketinget. Bidragsnivån har justerats nedåt i bred 
politisk enighet för att i någon mån motverka att allt fler elever går 
fristående skolor. 

Till detta kommer ett lokalbidrag per elev och ett statligt bidrag 
för fritidsverksamhet. Därutöver finns det möjlighet att erhålla 
särskilda statsbidrag för exempelvis specialundervisning eller 
stödundervisning i danska till elever med ett annat modersmål. Den 
kommun i vilken en fristående skola är belägen eller en elevs 
hemkommun kan också lämna vissa bidrag till skolan, t.ex. bidrag 
till fritidsanordningar, skolbyggnader eller till specialundervisning. 

Enligt lag ska skolorna ha andra intäkter än enbart statsbidrag. 
Detta kan vara donationer eller elevavgifter. Det är vanligt med 
uttag av elevavgifter. Det finns inget tak på sådana avgifter och de 
kan därför variera. En vanlig nivå är mellan 1500 till 2000 danska 
kronor per månad. Det finns ett fåtal fristående skolor som inte får 
statsbidrag. De står i princip utanför reglering och tillsyn. I fall av 
allvarlig misskötsel kan dock Ministeriet for born, undervisning og 
ligestillning ingripa. 

Av lagen, Bekendtgørelse ad lov om friskoler og private 
grundskolver m.v. 4 § framgår att skolans medel endast ska komma 
skol- och undervisningsverksamheten till godo. Eventuell vinst får 
inte delas ut. Överskott ska stanna i den enskilda skolan och får 
inte föras över till någon annan skola. Överskott kan dock föras 
över till kommande år. Det stadgas vidare att skolans medel ska 
förvaltas så att de blir till största möjliga gagn för skolan. 
Fristående grundskolor ska avlägga räkenskaper och följa 
bestämmelser om revision enligt särskilt utformade förordningar 
(Bekendtgørelse om regnskab for frie grundskoler m.v., 
Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved frie 
grundskoler m.v.).  

Om en skola läggs ned eller går i konkurs ska eventuella 
kvarstående medel tillföras utbildningssektorn. En vanligt 
förfarande är att medlen efter tillstånd från ministeriet tillförs en 
fond som administreras av danska friskoleföreningen.  
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Kvalitet och effektivitet i danskt skolväsende 

Frågan är om det danska utbildningsystemet med dess icke- 
vinstsyftande fristående skolor är bättre eller sämre ur kvalitets- 
och effektivitetsperspektiv än det svenska. Det är svårt att bedöma 
kvalitet och effektivitet när verksamheter ska jämföras mellan olika 
länder. Ett stort antal historiska, kulturella och demografiska 
faktorer påverkar kostnader och utfall. Det är därför svårt att uttala 
sig om vilken kvalitet det danska utbildningsystemet har i 
förhållande till det svenska. Det kan dock noteras att kostnaderna 
för grundläggande utbildning är något högre i Danmark än Sverige, 
samtidigt ligger Danmark högre än Sverige i PISA-resultat. Det 
danska resultatet är något över snittet i OECD.2    

 

1.1.2 Inget tillståndskrav 

Det krävs inte något tillstånd för att starta och driva en fristående 
grundskola i Danmark. Det finns en rätt till offentliga bidrag, givet 
att vissa grundläggande krav om lokaler och elevantal är uppfyllda. 
Rätten till bidrag avser en huvudman och en skola. 

Kommunerna har inte något inflytande över prövningen av 
bidragsrätten och någon hänsyn tas inte heller till hur en skolas 
etablering kommer att påverka det lokala utbildningsväsendet. En 
fristående skola ska inrättas som en selvejende institution. Det 
finns av staten godkända stadgar för denna form av selvejende 
institutioner. I Danmark förekommer därför inte skolor som drivs 
i bolagsform. Skolfastigheter kan dock ägas av företag som i sin tur 
ägs av de huvudmän som driver skolverksamheten. 

En huvudman får bara driva en skola. Begränsningen innebär att 
det inte förekommer kedjor av skolor eller några större 
koncernliknande huvudmän. Däremot samarbetar vissa skolor i 
nätverksform. Skolan ska utse en styrelse på minst fem personer av 
vilka minst två ska vara föräldrar till elever på skolan och valda av 
föräldrakretsen. Styrelsen ansvarar för den övergripande ledningen 
av skolan och för att skolverksamheten lever upp till de lagstadgade 
kraven. 
                                                                                                                                                          
2 OECD, Education at a Glance, 2015 s. 211 och Pisa 2012, Skolverket. 
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1.1.3 Tillsyn 

Ett krav som de fristående skolorna ska uppfylla är att 
undervisningen ska motsvara den som ges i de kommunala 
skolorna. Vad som menas med detta preciseras dock inte i lagen. 
Skolorna har således relativt stor frihet att själva bestämma hur 
undervisningen genomförs och organiseras. 

För de fristående grundskolorna i Danmark finns det flera olika 
former av tillsyn. Kvalitets- og tilsynsstyrelsen, som är Danmarks 
formella tillsynsmyndighet på skolområdet, har ansvar för den mer 
övergripande tillsynen. Tillsynen ska säkerställa att de elever som 
avslutar sin skolgång vid en fristående grundskola har samma 
möjligheter att fortsätta sina studier som elever som gått i den 
kommunala skolan. 

Det finns en skyldighet att välja en revisor för att granska 
räkenskaperna och kontrollera att medlen bara används för 
skolverksamheten. En sådan kontroll kan även ske från den statliga 
tillsynen. 

Föräldrarna till eleverna i en fristående grundskola utgör skolans 
s.k. föräldrakrets. Även föräldrakretsen har en skyldighet att utöva 
tillsyn över undervisningens kvalitet och förhållandet mellan elever 
och lärare. Föräldrarna får organisera tillsynen som de vill, men 
skolans styrelse ska se till att föräldrakretsen utarbetar riktlinjer för 
tillsynen. 

Den danska Ministeriet for born, undervisning og ligestillning 
kan även, om det finns särskilda skäl, besluta att kommunstyrelsen 
i den kommun där en fristående skola är belägen ska utöva 
ytterligare tillsyn över skolan. En fristående skola som inte följer 
bestämmelserna i friskolelagen eller ett föreläggande att vidta 
åtgärder vid eventuella brister kan bli föremål för sanktioner. De 
sanktioner som kan användas är främst kopplade till statsbidraget. 
Det är möjligt att innehålla statsbidraget, låta statsbidraget bortfalla 
helt eller delvis eller helt eller delvis kräva återbetalning av 
statsbidraget. Det kan också beslutas att en skola förlorar sin rätt 
till fortsatt statsbidrag t.ex. om det inte i tillräcklig grad kan 
säkerställas att skolans medel förvaltas så att de blir till största 
möjliga gagn för skolan. Det kan även beslutas att en skola inte 
längre får vara en fristående grundskola. 
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1.2 Vård och omsorg i Danmark3  

Danmark har, liksom Sverige, en tredelad offentlig sektor med 
kommuner, län/landsting och en nationell nivå. År 2007 
genomfördes en förvaltningsreform och de 14 länen/landstingen 
blev 5 regioner. Samtidigt genomfördes även en kommunreform 
där 270 kommuner blev 98 kommuner. Ett av målen var att alla 
kommuner i princip ska ha minst 20 000 invånare för att skapa 
långsiktig uthållighet. 

I Danmark utgörs 11,1 procent av BNP av hälso- och sjukvård, 
vilket är högre än i Sverige. Det offentliga finansierar cirka 85 
procent av kostnaderna vilket är mer än genomsnittet inom 
OECD. 

Det är svårt att jämföra kvalitet mellan olika länder. Resultaten 
kan påverkas av en stor mängd olika faktorer. Det är naturligtvis 
också beroende på vilket mått som används för jämförelse. Vad 
gäller sjukvården resultat kan dock nämnas att Health Board of 
Canada har rankat olika länder utifrån 24 olika indikatorer bl.a. 
dödlighet i cancer, förväntad livslängd m.m. i longitudinella studier. 
I en skala där A är bäst och D är sämst har Sverige rankats A under 
60, 70, 80, 90-talet och har under 2000-talet B. Danmark har under 
samma period gått från B till D.4 

1.2.1 Organisering 

De fem regionerna har till huvuduppgift att leverera sjukvård vilket 
görs dels genom egen sjukvårdsverksamhet, dels genom 
upphandlad vård från privata utförare. Regionerna har en direktvald 
församling som i princip ansvarar för utformningen av vården. 
Sedan 2002 har Danmark ett ”fritt utvidgat sjukhusval” som 
innebär att patienter med remiss har rätt att behandlas på ett privat 
sjukhus om väntetiden på ett offentligt ägt sjukhus är lång. 
Medborgarna i Danmark har också rätt att fritt välja husläkare med 
praktik inom ett visst avstånd från bostaden. Det finns emellertid 
ingen fri etableringsrätt för allmänläkare utan antalet allmänläkare 

                                                                                                                                                          
3 Avsnittet bygger på information från SOU 2015:7 och muntlig information från Sundhets- 
og aeldreministeriet om inte annat anges. 
4 SKL, Svensk Sjukvård i internationell jämförelse 2015 s. 21. 
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är reglerat i varje region. Ett tillstånd avser ett visst distrikt. Ett 
givet tillstånd kan inte återkallas om det inte finns stora personliga 
brister hos läkaren. Möjligheten att omorganisera befintlig 
primärvård är därför begränsad. 

Husläkarna roll som gatekeepers betonas i dansk sjukvård. De 
är, med vissa undantag, ingången till all annan vård.5  En 
medborgare kan antingen välja att lista sig hos en doktor och ha 
rätt till gratis vård eller avstå från listning och då få betala en avgift 
vid besök. Mer än 99 procent av befolkningen har valt 
listningsalternativet. Det är möjligt att byta husläkare när som 
helst. Detta är dock ovanligt i praktiken. 

Husläkarna är i stor utsträckning egenföretagare och de 
finansieras enligt en statligt förhandlad prislista. En möjlighet har 
dock öppnats för husläkare att anställa andra läkare och få tillstånd 
att bedriva verksamhete i upp till sex olika distrikt. 

I en sammanfattning av en rapport från European Observatory 
on Health System and Policies refererad i en SKL-rapport, 
konstateras att rättvisa kvarstår som ett grundläggande värde i det 
danska systemet men att det också i detta system sedan länge finns 
element av privat ägande i form av husläkare, specialister och 
privata tilläggsförsäkringar. Flera faktorer kan leda till en successiv 
erodering av rättviseprincipen. För det första den snabba 
spridningen av tilläggsförsäkringar, som kommer att ge vissa 
segment av befolkningen mer direkt tillträde till privata utförare. 
För det andra önskemålen om mer individualiserad vård i den 
offentliga vården kombinerat med ett ökande fokus på 
livsstilsfrågor och självförvållade tillstånd. Detta kan komma att bli 
en del av en bredare kulturell förändring i synen på hälso- och 
sjukvården.6  

1.2.2 Finansiering 

Sjukvården i Danmark finansieras till största delen, cirka 70 
procent, genom statsbidrag. Återstoden finansieras av 
kommunerna. En ny statlig skatt på cirka åtta procent av 

                                                                                                                                                          
5 Skapar vårdsystemen skillnader i vården? En jämförelse mellan åtta länder, SKL 2011, s. 19. 
6 Skapar vårdsystemen skillnader i vården? En jämförelse mellan åtta länder, SKL 2011, s. 20. 
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befolkningens inkomst tas även ut och fördelas på regioner och 
kommuner. Patientavgifter täcker cirka 13 procent av kostnaderna. 

1.2.3 Tillstånd 

Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) 
är ett samarbetsorgan med deltagare från regioner, myndigheter 
och ministerier. Institutet ansvarar för tillståndsgivning för 
sjukhusverksamhet och öppenvårdsinrättningar. Tillstånd att driva 
sjukhus beviljas efter ett samrådsförfarande med ministeriet och 
regionerna och ges på basis av en rad kriterier avseende bl.a. 
avseende företagets ekonomi, kvalitetsarbete och organisation. 
Nuvarande modell för kvalitetskontroll med ackreditering ska 
utfasas för alla offentliga sjukhus för att minska byråkrati och 
ersättas med ett system med färre nationella målkriterier. De 
privata aktörerna är dock intresserade av att behålla ackrediteringen 
eftersom detta är en kvalitetstämpel.  

I den mån upphandlingar görs inom sjukvården är det de fem 
regionerna som är ansvariga och som säkerställer kvalitet och 
utförande i de upphandlade sjukvårdstjänsterna. I Danmark finns 
inte någon särskild reglering avseende ägare eller ledning inom 
vård- och omsorgssektorerna. Vandelskontroll görs på anställda 
som ska arbeta med personer under arton års ålder. 
Vandelskontrollen innebär utdrag ur kriminalregister med specifik 
inriktning på sexualbrottslighet. Det finns inga restriktioner för 
privata aktörers rätt att bedriva verksamhet med vinst. 

1.2.4 Tillsyn 

Den medicinska tillsynen av sjukvården genomförs av 
Sundhedsstyrelsen. Tillsyn förutsätter dock att verksamheten är 
registrerad och auktoriserad. Det samma gäller tillsynen av den 
enskilda sjukvårdspersonalen. IKAS genomför också 
kvalitetskontroller vad gäller sjukhus och öppenvårdsinrättningar. 
Någon tillsyn avseende ägare och ledning eller av de ekonomiska 
förhållandena inom sjukvårdsverksamheten görs inte. 
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1.3 Omsorg och socialtjänst 

 
Ansvaret för omsorg och socialtjänst liknar mycket det som gäller i 
Sverige och offentliga och privata driftsformer samexisterar. Nya 
bestämmelser infördes 2003 som innebär att kommunerna är 
skyldiga att erbjuda samtliga brukare av hemtjänst möjlighet att 
välja mellan olika utförare. Även andra aktörer än kommunen kan 
därmed tillhandahålla tjänster inom ramen för det 
skattefinansierade systemet. Kommunerna ska skapa 
förutsättningar för att brukarna ska kunna välja mellan två eller 
flera utförare, varav en kan vara kommunal. Från 2013 har gällt att 
kontrakt med utförare kan ingås genom två modeller; 
utbudsmodellen eller godkännandemodellen. När 
godkännandemodellen används har kommunen fastställt prisnivån i 
förväg och utförarna konkurrerar med kvaliteten. 
Godkännandemodellen är således jämförbar med de svenska 
valfrihetssystemen. Utbudsmodellen påminner mer om 
upphandling och har lett till en del konkurser då priserna har 
pressats.  

Hemtjänsten kan delas upp i servicetjänster och personlig 
omvårdnad. Omkring 50 procent av brukarna har valt en privat 
utförare för servicetjänsterna medan 10 procent hade valt en privat 
utförare för omsorgstjänster. Det förekommer att privata företag 
driver äldreboenden. Inriktningen i Danmark har dock varit att 
äldreomsorgen i första hand ska ske i hemmet, vilket lett till att 
antalet äldreboenden minskat. Av de kvarvarande är cirka 90 
procent i kommunal ägo. 


