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1 Välfärdssektorn i Norge 

1.1 Det norska skolsystemet1 

I Norge har kommunerna det övergripande ansvaret för att 
grundskole- och gymnasieelever får den skolgång de har rätt till. 
Vid sidan av de kommunala skolorna har det länge funnits 
möjlighet att driva friskolor.  

En friskola är en skola som är godkänd av staten att bedriva 
skolverksamhet i privat regi på grundskole- eller gymnasienivå och 
som har rätt till statsbidrag. Villkoren för sådana skolor regleras i 
en särskild lag, Friskolelova.2 Ca tre procent av grundskoleeleverna 
och sju procent av gymnasieeleverna gick i friskolor läsåret 
2014/15. Om en friskola läggs ner eller går i konkurs så är det 
kommunens ansvar att tillhandahålla en skola för eleverna. 

Det finns också andra privata skolor som kan bedriva andra 
typer av utbildning3 eller utbildning utan statsbidrag. De privat 
finansierade gymnasieskolorna har inte rätt att sätta betyg eller 
examinera eleverna.  

1.1.1 Finansiering av friskolor 

En godkänd friskola erhåller ett statsbidrag från den statliga 
myndigheten Utdanningsdirektoratet. Skolorna har rätt till bidrag 
för de elever som följt undervisningen och varje skola rapporterar 
därför årligen in det faktiska elevantalet till den ansvariga 
myndigheten. 
                                                                                                                                                          
1 Hela kapitlet bygger på, om inte annat anges, på information från norska 
Kunnskapsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet samt Barne-, likestillings- og 
inkluderingsdepartementet. 
2 Lov om frittståande skolar (friskolelova), 2003-07-04-84 
3 Voksenopplæringsloven, 4 kap, Opplæringsloven 2-12 §§ 
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Bidraget uppgår till 85 procent av den nationella 
genomsnittskostnaden för en elev i de offentliga skolorna. 
Underlaget för beräkningen varierar beroende på om skolan är en 
grund- eller gymnasieskola och, om det är en gymnasieskola, på 
vilka program skolan erbjuder. Varken skolans reella kostnader 
eller vilken kommun skolan är belägen i påverkar ersättningen. 

Friskolorna får även ta ut en elevavgift för undervisningen 
motsvarande högst 15 procent av det underlag på vilket 
statsbidraget är beräknat. En normal avgiftsnivå är ca 1 000 NOK 
per månad. Det finns ofta stipendier att söka för att täcka 
kostnaden för utbildning på gymnasienivå.  

Ägarna ska själva täcka skolans uppstartskostnader. Det har inte 
uppmärksammats några särskilda problem med skolornas 
finansiering utan de anses ha en säker intäktskälla. 

Varje skola måste vara ett eget självständigt rättsubjekt men det 
finns ingen begränsning när det gäller associationsformer dvs. även 
av aktiebolag kan bedriva skolor och skolorna kan ingå i koncerner.  
 
Alla medel ska komma eleverna tillgodo 
Enligt en särskild bestämmelse i lagen ska alla offentliga bidrag och 
elevavgifter komma eleverna i en friskola tillgodo.4 Det innebär, 
enligt samma bestämmelse, att skolorna till exempel inte kan ge 
utdelning eller överföra överskott till ägarna av verksamheten eller 
till deras närstående. Detta gäller både när skolan är i drift och efter 
att den eventuellt lagts ned. I bestämmelsen fastslås också att 
skolan inte kan ådra sig kostnader i form av hyror till ägare eller 
andra kostnader som kan innebära att medel inte kommer eleverna 
tillgodo.5  

Uppräkningen i bestämmelsen är inte uttömmande utan 
förbudet gäller alla former av både direkta och indirekta uttag av 
medel ur verksamheten. Det innebär att överföringar måste 
granskas i varje enskilt fall och utvärderas i förhållande till lagens 
krav om att alla offentliga medel och elevavgifter ska komma 
eleverna tillgodo.  

Handel med närstående anses innebära en särskild risk för 
olagliga uttag av medel från skolan. Närstående kan vara skolans 

                                                                                                                                                          
4 Lov om frittståande skolar (friskolelova), LOV-2003-07-04-84, § 6:3 
5 Lov om frittståande skolar (friskolelova), LOV-2003-07-04-84, § 6:3 
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ägare, vare sig de är fysiska personer eller bolag, anställda vid 
skolan, styrelsemedlemmar eller nära släktingar till någon av de 
tidigare uppräknade. 

Kunnskapsdepartementet kan meddela föreskrifter bl.a. om hur 
skolorna ska dokumentera att kraven är uppfyllda och hur skolorna 
ska gottgöra eventuella inköp eller andra överföringar som skett på 
icke marknadsmässiga villkor.6  

De föreskrifter som utfärdats syftar till att säkerställa att 
underlaget för statsbidrag till friskolorna är korrekt samt att 
skolorna använder statsbidragen och elevavgifterna i enlighet med 
lagen och de förutsättningar som utgjort grunden för 
godkännandet eller för att tillförsäkra myndigheterna möjligheter 
till en effektiv kontroll.7 

I föreskrifterna stadgas bl.a. att statsbidrag och elevavgifter ska 
användas för undervisning i enlighet med lagen och att medlen som 
huvudregel ska förbrukas det år som statsbidraget betalats ut för, 
respektive elevavgifterna krävts in för. Alla medel ska därmed som 
regel komma eleverna tillgodo det år de mottas. Det finns 
emellertid några undantag. Upp till 10 procent får överföras till 
nästkommande år och upp till 15 procent får överföras till en 
investeringsplan.8 En förutsättning för att en överföring ska få ske 
är att skolan uppvisar ett överskott och att eleverna fått 
undervisning som motsvarar gällande regler och de förutsättningar 
som anges i beslutet om godkännande. Eventuella överskott utöver 
det som är tillåtet att överföra ska betalas tillbaka till staten. I 
föreskrifterna anges också att bidrag och avgifter inte får lånas ut. 

Regleringen kring dokumentation om friskolornas ekonomiska 
förhållanden är omfattande. I lagen stadgas att skolorna ska följa 
redovisningslagen och bokföringslagen samt ha revision i enlighet 
med revisorslagen.9 Det gäller även om skolorna inte är 
redovisningspliktiga enligt redovisningslagen. Skolans ekonomi ska 
redovisas separat, avskild från annan tillåten verksamhet. Om det 
finns sidoverksamhet och därmed flera redovisningar så ska alla 
interna transaktioner redovisas särskilt. Årsredovisning, 

                                                                                                                                                          
6 Lov om frittståande skolar (friskolelova), LOV-2003-07-04-84, § 6:3 
7 FOR 2006-12-19 nr 1503 
8 FOR 2006-12-19 nr 1503 
9 Lov om frittståande skolar (friskolelova), LOV-2003-07-04-84, § 7:1 
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årsberättelse och revisionsberättelse ska årligen skickas in till 
Utdanningsdirektoratet. 

I föreskrifterna stadgas också att vissa särskilda upplysningar 
ska anges i årsredovisningen. Skolan ska t.ex. specificera samtliga 
offentliga medel och bidrag som den får, nivån på elevpengen, vad 
en eventuell investeringsfond ska användas till och information om 
avsättningar och uttag samt hur skolan fördelat kostnader mellan 
skolverksamheten och eventuell godkänd sidoverksamhet. 

Friskolor får lov att ta upp lån för att finansiera investeringar 
som behövs för att bedriva verksamheten. Huruvida återbetalning 
och ränta på lånet får lov att bekostas med skolans medel värderas 
på samma sätt som skolans andra utgifter, dvs. utifrån relevans, 
marknadsmässighet m.m. 

Vid nedläggning av en skola ska bidrag och upparbetade medel 
betalas tillbaka till staten. 

Kvalitet och effektivitet i det norska skolväsendet 

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 norska 
utbildningsystemet har i förhållande till det svenska. Det kan dock 
noteras att kostnaderna för grundläggande utbildning är högre i 
Norge än Sverige, samtidigt ligger Norge högre än Sverige i PISA-
resultat. De norska resultaten har inte heller haft samma negativa 
utveckling över tid som de svenska.10 

1.1.2 Godkännande och tillstånd 

Alla friskolor måste godkännas av den statliga myndigeten 
Utdanningsdirektoratet för att få bedriva skolverksamhet. En skola 
ska vara registrerad som ett självständigt rättssubjekt, t.ex. som ett 
bolag eller en förening för att få ett godkännande. Godkännandet 
är knutet till rättsubjektets organisationsnummer. Det rättssubjekt 
i vilket skolverksamheten ska bedrivas kan som huvudregel endast 
                                                                                                                                                          
10 OECD, Education at a Glance, 2015 s. 211 och Pisa 2012, Skolverket. 
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bedriva skolverksamhet. Det finns emellertid ett undantag för t.ex. 
fritidshem och internat. Kunnskapsdepartementet kan också bevilja 
skolor undantag för verksamhet som är nära knyten till 
skolverksamheten och som utgör en mindre del av den totala 
verksamheten.11 Även om det är tillåtet att bedriva viss annan 
verksamhet i samma juridiska person så får man inte använda 
elevpengar eller de offentliga medel som är avsedda för 
skolverksamheten till sidoverksamheten. Eventuell sidoverksamhet 
måste särredovisa sin ekonomi. 

För att en skola ska få godkännande som friskola och därmed få 
tillgång till offentlig finansiering så måste skolan vila på en särskild 
grund. Fram till 2015 godkändes skolor med inriktning mot 
livsåskådning, erkänd pedagogisk inriktning, internationella skolor, 
toppidrottsskolor, norska grundskolor i utlandet, särskilt 
tillrättalagd undervisning för personer med funktionsnedsättning 
och gymnasieskolor med skyddsvärda hantverksämnen. Sedan 2015 
kan också gymnasieskolor med yrkesinriktning och skolor med 
särskild profil godkännas.12 Mellan 2003 och 2007 fick emellertid 
även skolor utan särskild inriktning etableras, 2015 fanns 47 sådana 
skolor. De flesta friskolor har en särskild pedagogisk eller religiös 
grund. 

Ett godkännande innehåller alltid villkor om lärarkompetens 
och om lokaler, men beslutet kan också innehålla vissa 
tilläggsvillkor. Skolan ska ha aktiekapitalet ordnat innan ett 
godkännande ges. 

Varje skola ska ha en styrelse. Styrelsen har ansvar för skolans 
verksamhet och undervisning samt beslutar om avgifter, gör budget 
och ansvarar för att statsbidrag och elevavgifter kommer eleverna 
tillgodo. Styrelsen ansvarar också för att eleverna får den utbildning 
de har rätt till enligt lagen, bl.a. att det finns nödvändig kompetens 
för verksamheten. Styrelsen ska också ha system för utvärdering 
och uppföljning. Som en del av uppföljningsansvaret ska styrelsen 
utarbeta en årlig rapport om skolans verksamhet när det gäller 
kunskapsresultat, antal elever som inte fullföljt utbildningen och 
skolmiljön i allmänhet.  

                                                                                                                                                          
11 Lov om frittståande skolar (friskolelova), LOV-2003-07-04-84, § 2-2 
12 Endringer i privatskolelova mv, Prop. 84 L (2014-2015) 
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Vid styrelsemöten har en representant för vardera kommunen, 
elevrådet och föräldrarådet vid skolan samt lärarkåren, skolledning 
och övrig personal vid skolan rätt att närvara och få sin mening 
noterad i protokollet. 

Undervisningspersonalen har rätt till löner och arbetsvillkor 
som motsvarar de i offentlig sektor.13 

När skolan har fått sitt godkännande måste verksamheten starta 
inom tre år, annars förfaller godkännandet. För att få starta 
verksamhet, och för att statsbidraget ska börja betalas ut, måste en 
skola beviljas verksamhetstillstånd. För att få ett sådant tillstånd 
måste skolan uppfylla de villkor som är angivna i beslutet om 
godkännande.  

1.1.3 Tillsyn 

Utdanningsdirektoratet är den norska tillsynsmyndighet som 
utövar tillsyn över friskolorna. Myndigheten utövar tillsyn både 
över att skolorna följer de innehållsmässiga kraven, t.ex. krav 
gällande lärarkompetens och psykosocial miljö, och att skolorna 
följer de ekonomiska reglerna. Syftet med tillsynen är att 
kontrollera att eleverna får en utbildning av god kvalitet och att 
statsbidrag och eventuella elevavgifter kommer eleverna tillgodo. 

Myndigheten gör riskanalyser utifrån skolornas årsredovisning 
en gång per år. Analyser utifrån andra källor, t.ex. tillsynsdokument 
och tips, görs löpande. Utöver den årliga granskningen av 
årsredovisningar tillsynade myndigheten 2014 ca 25 procent av de 
skolor som var i drift.  

 
Den ekonomiska tillsynen 
Huvudfokus i den ekonomiska riskvärderingen är risken för att 
medlen inte ska komma eleverna tillgodo. Handel med närstående 
bedöms vara särskilt riskfylld. Tillsynsmyndigheten granskar 
huruvida köp av varor och tjänster används för att kringgå 
utdelningsförbudet och gör en bedömning av 
marknadsmässigheten i olika transaktioner. Ett riktvärde för vad 
som ska anses vara marknadsmässiga villkor är det pris och de 

                                                                                                                                                          
13 Friskolelova 4 kap 4 § 
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övriga villkor som skapas mellan köpare och säljare på en öppen 
marknad vid den aktuella tidpunkten. Myndigheten gör en 
bedömning av vad som skulle vara ett rimligt marknadspris utifrån 
t.ex. jämförelser med likvärdiga produkter som erbjuds av en 
oberoende tredjepart, vad de kommunala skolorna betalar för 
samma tjänst eller liknade inköp som en motsvarande privat skola 
gjort. Det är skolan som har bevisbördan för att priset är 
marknadsmässigt. 

Allt som skolan bekostar med offentliga bidrag och elevavgifter 
måste vara relevant för skolverksamheten, dvs. det ska bidra till 
eller vara nödvändigt för att nå målen i läroplanen.14 Vid 
bedömningen av vad som är relevant värderar man huruvida det 
som skolan köpt in är en relevant typ av tjänst eller produkt och 
om omfånget varit rimligt. Exempelvis kan inköp av bilar vara 
relevant för en skola, men möjligen inte vissa typer av bilar och inte 
utöver ett visst omfång. Även lönekostnader granskas och får inte 
vara högre än vad som är nödvändigt. Exempel på tjänster som inte 
bedömts vara relevanta i tillsyn är en skolas leasing av bilar och en 
rektors omfattande resor.  

Myndigheten granskar även om det varit rationellt att alls 
genomföra ett köp eller ingå ett avtal t.ex. om en skola kunde 
avstått från att köpa en tjänst genom att anställa istället för att 
anlita en konsult. Förbudet mot att ta ut medel ur verksamheten 
kan därmed inte kringgås genom höga hyror, löner, räntor eller 
andra inköp från t.ex. ägarna.  

På tillsynsavdelning arbetar fyra ekonomer med den 
ekonomiska tillsynen. De arbetar både med att kontrollera och 
göra riskbedömningar utifrån alla skolors redovisning varje år, och 
med att tillsyna de friskolor i vilka det bedömts finnas en hög risk 
för att statstillskott och skolpengar inte kommer eleverna tillgodo. 
Den ekonomiska tillsynen är en del i de flesta fall då myndigheten 
tillsynar friskolor. Vanligtvis utförs tillsynen inne på myndigheten. 
Vid tillsyn på plats granskar ekonomerna redovisning samt 
intervjuar VD eller motsvarande, verksamhetschef och 
bokföringsansvarig om de ekonomiska förhållandena. 
 
Dokumentation 
                                                                                                                                                          
14 Ot. prp. nr. 37 (2006-2007) kap. 10.2.3 
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Skolorna ska skicka in årsredovisning, årsberättelse och 
revisionsberättelse till inspektionsmyndigheten före den 1 juni året 
efter räkenskapsåret. Om en skola inte lämnar in årsredovisningen i 
tid blir de varslade om att statsbidraget kan hållas inne. 
Tillsynsmyndigheten har rätt att hämta in de upplysningar de 
behöver, dvs. inte bara befintlig dokumentation.  

Sedan 2015 har tillsynsmyndigheten även rätt att kräva insyn i 
dokumentation från närstående som skolan handlat med. 
Tillsynsmyndigheten kan därmed begära in ekonomisk 
dokumentation från t.ex. moderbolag eller systerbolag i en 
koncern. Syftet är att värdera om en skola brutit mot reglerna om 
att medlen ska gå till eleverna. Insyn hos närstående kan bl.a. 
avslöja bristande leverenser och dubbelfakturering. Det finns regler 
om separat bokföring för den juridiska person som fått ett 
godkännande vilket innebär att koncerner måste ha en separat 
enhetsredovisning för varje enskild skola. 
 
Sanktioner 
Tillsynsmyndigheten kan vidta en rad olika åtgärder om det vid en 
friskola upptäcks förhållanden som står i strid med regelverket eller 
förutsättningarna för godkännandet. Den kan förelägga skolan att 
rätta till dessa förhållanden, innehålla statsbidraget, kräva 
återbetalning av för mycket utbetalt statsbidrag och av statsbidrag 
som använts i strid med regelverket. Vid kvalificerade överträdelser 
kan godkännandet återkallas. Sanktioner kan också användas om 
det upptäcks omständigheter vid en friskola som står i strid med 
någon annan lag eller föreskrift, och om det föreligger 
omständigheter som försvagar förtroendet för skolan. 

Kunnskapsdepartementet kan sedan 2015 även sätta en skola 
eller en person i karantän när det uppdagas särskilt allvarliga 
förhållanden som står i strid med lagen, föreskrifter eller 
förutsättningarna för godkännandet på en skola och det står klart 
att detta försvagar förtroendet för skolan eller för att den ansvarige 
personen är lämplig att driva skola i enlighet med regelverket.  

Då en skola satts i karantän kan inte den juridiska person som 
registerat skolan ansöka om nya godkännanden eller ändringar i 
förutsättningarna för godkännandet. Enskilda personer kan under 
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karantänsperioden inte tillträda centrala positioner vid godkända 
skolor eller skolor som ansöker om godkännande.15 Karantänen 
gäller som regel i två år. Karantänreglerna kan bara tillämpas på 
personer i central ställning t.ex. styrelsemedlemmar, ägare eller 
rektor och enbart då personen i fråga handlat uppsåtligen eller 
vårdslöst. 

Tillsynsmyndigheten har vid ett antal tillfällen agerat då det 
uppdagats att skolor kringgått förbudet mot att ta ut medel ur 
verksamheten genom att t.ex. betala ut icke marknadsmässiga hyror 
till närstående eller löner som varit högre än vad som bedömts vara 
marknadsmässigt till rektorer och andra anställda. 
Tillsynsmyndigheten har krävt att skolorna ska gottgöra lagstridiga 
uttag av medel genom att statsbidrag betalas tillbaka. 

1.2 De norska förskolorna 

Kommunerna ansvarar för förskolorna i Norge och ska erbjuda alla 
barn över en viss ålder plats på förskola.16 Utöver de förskolor som 
kommunerna själva driver så finns även privata förskolor med 
kommunal finansiering. Till skillnad från vad som gäller för 
friskolor har staten inte ansvar för varken tillsyn, bidrag eller 
prövning av godkännanden. 

2009 fick alla barn över en viss ålder rätt till förskoleplats vilket 
gav många privata förskolor möjlighet att etablera sig och idag är 
cirka hälften av alla förskolor i Norge privata. Sedan 2010 är 
behovet av förskoleplatser täckt och idag finns det snarast en 
överetablering.  

 Det finns en stor variation i ägarformer men allt fler förskolor 
ägs av aktiebolag som ofta drivs i koncernstrukturer och allt färre 
av föräldrar, församlingar och ideologiska föreningar. Non-
profitorganisationer etableras allt mer sällan och köps ofta upp. 
2015 fanns fem landsomfattande koncerner som köpte upp mindre 
företag och de privata förskolorna har en stark 
intresseorganisation. 

                                                                                                                                                          
15 Friskolelova § 7-2 b samt Prop. nr. 84 (2014-2015) 
16 Lov om barnehager (barnehageloven), LOV-2005-06-17-64, § 8 
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 Det har funnits en oro för att privata förskolor frångår 
intagsreglerna. Det finns fler barn med särskilda behov i 
kommunala förskolor. 

1.2.1 Finansiering av privata förskolor 

Tidigare finansierades förskolorna genom ett enhetligt statsbidrag, 
men 2011 överfördes ansvaret till kommunerna. Ett godkännande 
medför ingen rätt till finansiering utan kommunerna avgör själva 
om de vill finansiera tillkommande privata förskolor. 
Kommunernas bidrag till de privata förskolorna ska vara likvärdigt 
med kostnaden för kommunens egna förskolor.17  Ersättningsnivån 
kan därmed variera avsevärt mellan kommunerna. Föräldrarna får 
precis som när det gäller friskolorna betala en egenavgift för 
barnens förskola.  

Offentliga medel och egenavgifter ska komma barnen tillgodo. 
Enligt lagen innebär detta att förskolan bara får ha kostnader som 
är direkt hänförliga till förskolans drift samt att förskolan inte kan 
genomföra transaktioner eller ådra sig kostnader på villkor eller 
med belopp som avviker ifrån eller överstiger det som skulle 
fastställts mellan oberoende parter med ägaren, ägarens närstående 
eller bolag i samma koncern som ägaren.18 Förskolan kan inte heller 
ha väsentligt lägre personalkostnader än kommunen. Ägaren ska 
kunna visa att offentliga medel och egenavgifter används i enlighet 
med lagens krav. Förskolan får emellertid ha ett rimligt överskott 
och det finns inget direkt vinstutdelningsförbud.  

De privata förskolorna kan ha höga överskott, ibland så höga 
som 30–40 procent av det egna kapitalet. Det finns ingen särskild 
reglering gällande försäljning av den juridiska personen. 

1.2.2 Godkännande 

Kommunerna prövar ansökningar om godkännande för de privata 
förskolorna och ett godkännande gäller tillsvidare. Om villkoren 
för godkännande är uppfyllda så är kommunen skyldig att 

                                                                                                                                                          
17 Lov om barnehager (barnehageloven), LOV-2005-06-17-64, 14 § 
18 Lov om barnehager (barnehageloven), LOV-2005-06-17-64, § 14 a 
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godkänna de privata förskolor som ansöker. Godkännandet kan 
villkoras till bl.a. ett visst antal barn i vissa åldersgrupper.19 Besluten 
kan överklagas till Fylkesmannen som närmast motsvaras av de 
svenska länsstyrelserna.  

En konsekvens av att företagen fått tillstånd om bidrag som 
gäller tillsvidare är att överetablering och minskande barnkullar 
medfört att kommunala förskolor fått lägga ner.  

1.2.3 Tillsyn 

Kommunerna ansvarar för tillsyn av de privata förskolorna inom 
sin kommun. Trots att reglerna när det gäller förskolor liknar de 
som gäller för friskolor så är det stor skillnad på hur kraven följs 
upp inom de olika områdena. Kommunerna har inte samma 
kompetens eller erfarenhet som Utdanningsdirektoratet och det 
förefaller vara ovanligt att de alls kontrollerar förskolornas 
ekonomiska förehavanden inom ramen för sin tillsyn. 
Kommunerna har t.ex. sedan 2013 haft möjlighet att kräva tillbaka 
bidrag om förskolorna inte följer reglerna men ingen kommun 
hade krävt tillbaka bidrag 2015.  

De privata förskolorna ska lämna information om verksamheten 
och ekonomisk redovisning till den kommun som ansvarar för 
tillsynen.20 

1.3 Det norska vård- och omsorgssystemet 

Norge har en offentlig förvaltning i tre nivåer. Kommunerna 
ansvarar för primärvård och merparten av omsorgen. När det gäller 
omsorg om unga är ansvaret delat mellan stat och kommun. 
Landstingen var tidigare huvudmän för sjukhusvården, men sedan 
drygt tio år är sjukhusvården ett statligt ansvar. 

I Norge utgörs 9,3 procent av BNP av hälso- och sjukvård, 
vilket är något lägre än i Sverige. Det offentliga finansierar cirka 
85 procent av kostnaderna vilket är mer än genomsnittet inom 
OECD och en högre andel än i Sverige. 

                                                                                                                                                          
19 Lov om barnehager (barnehageloven), LOV-2005-06-17-64, § 8 och 10 § 
20 Lov om barnehager (barnehageloven), LOV-2005-06-17-64, § 7 
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Det är svårt att jämföra kvalitet mellan olika länder. Resultaten 
kan påverkas av en stor mängd olika faktorer. Vad gäller 
sjukvårdens 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. Även Norge har gått från A till 
B.21 

1.3.1 Organisering 

Hälso- och sjukvård 
Primärvården utförs i huvudsak av privatpraktiserande läkare som 
har avtal med kommunen, s.k. husläkare. I primärvården ingår 
också fysioterapeuter, hälsostationer och skolhälsovård där 
sjuksköterskor är den dominerande yrkeskategorin. Invånarna har 
fritt läkarval och får byta husläkare två gånger per år.22  

Det finns ingen fast etableringsrätt utan kommunerna styr hur 
många husläkare som finns inom kommunen. Kommunen 
annonserar när de behöver nya husläkare och tecknar sedan avtal 
med läkarna. Ersättningen till de läkare som tecknat avtal med 
kommunen sätts utifrån principen att läkarens kostnader ska täckas 
helt eller delvis.23 Avtalet med kommunen är personligt men 
ersättningen kan betalas ut till ett företag.24 Att avtalet är personligt 
medför att en läkarpraktik inte kan säljas till någon annan. I Norge 
vill man gärna se en utveckling mot större vårdcentraler men 
husläkarsystemet är mycket populärt.  

Inom den öppna specialiserade vården tillämpas vårdval sedan 
2015.25 De privatpraktiserande specialistläkarna ingår avtal med de 
regionala helseforetaken. Alla som tecknat sådant avtal får 
ersättning enligt en nationell taxa. Avtalen är personliga och kan 

                                                                                                                                                          
21 SKL, Svensk Sjukvård i internationell jämförelse 2015 s. 21. 
22 Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven), LOV-1999-07-
02-63 § 2-1 c 
23 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven), 
LOV-2011-06-24-30, § 11-1 
24 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven), 
LOV-2011-06-24-30, § 3-1 
25 Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven), LOV-1999-07-
02-63 § 2-4 
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inte säljas eller hyras ut under längre perioder.26 Cirka 30 procent 
av den öppna specialiserade vården utförs av privatpraktiserande 
specialister men det finns en stor variation mellan olika 
specialiteter. Hänvisning till specialistvård sker via husläkaren.27 

Den nationella taxan utformas efter årliga förhandlingar och 
bygger på en kostnads- och intäktsanalys som inbegriper en rimlig 
löneutveckling för läkaren. Har läkarnas ersättning satts för högt 
ett år så kommer den att sänkas efterföljande år.  

Sjukhusvården i Norge är regionbaserad i fyra statligt ägda bolag 
som kallas för regionale helseforetak. De styrs på nationell nivå av 
Helse- og omsorgsdepartementet som i princip motsvarar det 
svenska Socialdepartementet. Merparten av slutenvården utförs av 
de offentliga sjukhusen (helseforetak) men det finns även 
vinstsyftande och icke-vinstsyftande enskilda aktörer som äger 
sjukhus. De regionala helseforetaken äger de offentliga sjukhusen 
och ingår dessutom avtal med privata utförare. 

Även inom slutenvården tillämpas vårdval. Patienter som 
remitterats till sjukhus för undersökning eller behandling har rätt 
att välja mellan offentliga sjukhus och privata sjukhus som ingått 
avtal med den offentliga sjukvården. 

Cirka 10 procent av slutenvården upphandlas. Det finns 
dessutom 12 stycken icke-vinstsyftande aktörer (de s.k. tolv heliga) 
som ingår i de regionala hälsoplanerna när det gäller både öppen 
och sluten specialistsjukvård. De har driftsavtal med helseforetaken 
men upphandlas inte. Andelen privata utförare har varit relativt 
stabil men har i viss mån skiftat på grund av olika styrsignaler från 
olika regeringar. 

 
Omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning 
Kommunerna har ansvar för omsorgen om äldre och personer med 
funktionsnedsättning.28 Precis som i Sverige finns det emellertid 
både offentliga och privata utförare. Varje enskild kommun 
bestämmer om tjänsterna ska utföras i egen regi eller om man vill 
ingå avtal med andra utförare. Kommunen kan också avgöra om 

                                                                                                                                                          
26 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven), 
LOV-2011-06-24-30, § 3-1 
27 Skapar vårdsystemen skillnader i vården?, Sveriges Kommuner och Landsting 
28 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven), 
LOV-2011-06-24-30 
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den önskar ingå avtal med bara en privat utförare eller teckna avtal 
med flera utförare och sedan låta den enskilde välja mellan 
kommunen eller av en av kommunen godkänd privat utförare.29  

I de fall egenavgift utgår är avgiften densamma oberoende av 
vem som utför tjänsten. Totalt i landet står kommunerna för 90 
procent av äldreboendet och 95 procent av hemtjänsten.30 Färre än 
tio av landets 428 kommuner tillämpar valfrihet inom hemtjänsten 
och då främst för servicetjänster.31 Definitionen av vad som ryms 
inom begreppet valfrihet varierar mellan kommunerna och valfrihet 
kan ibland innebära att brukarna får välja mellan olika offentliga 
aktörer.32 

I Oslo tillämpas fritt brukarval för all hemtjänst och för 
hemsjukvård. I maj 2013 hade 27 procent av brukarna valt en privat 
utförare inom hemtjänsten. Antalet godkända utförare uppgick till 
elva stycken. Inom hemsjukvården var antalet utförare sex stycken 
och andelen brukare som valt någon av dessa var 3 procent.33 De 
privata utförarna av hemtjänst i Norge har ökat med 7 procent 
sedan 2013 och det mesta av ökningen har skett i Oslo. 

När det gäller hälso- och omsorgsinstitutioner, d.v.s. sjukhem, 
äldreboenden samt barn- och avlastningsinstitutioner så bedrevs 
2014 ca 11 procent av verksamheten av privata utförare. Ca 
5 procent bedrevs av icke-vinstsyftande aktörer och ca 6 procent av 
kommersiella aktörer. Det var det första året som en större andel 
drevs av kommersiella aktörer än icke-vinstsyftande aktörer.  

Lokala myndigheter i Norge har samarbetat med privata 
äldreboenden i många decennier och det finns av tradition många 
icke-vinstsyftande utförare som driver sådana boenden. 
Kommunerna har gamla avtal med organisationer och stiftelser av 
olika storlek och avtalen har i hög utsträckning förnyats 
kontinuerligt. I de traditionella samarbetena finns också ett 
begränsat antal små familjeföretag eller aktiebolag som omfattas av 

                                                                                                                                                          
29 SOU 2014:2 Framtidens valfrihetssystem – inom socialtjänsten s. 47 
30 Hanne Bogen, Privat drift av omsorgstjenester, 2011 
31 Exakt hur många kommuner det rör sig om är svårt att fastställa eftersom ett antal 
kommuner infört valfrihet och sedan återgått till att ha all verksamhet i egen regi. 
32 Marketisation in Nordic eldercare, s. 185, Stockholms Universitet, 2013 och SOU 2014:2 
Framtidens valfrihetssystem – inom socialtjänsten s. 47 
33 SOU 2014:2 s. 48 
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avtalen.34 Sedan slutet av 90-talet upphandlas också tjänster. 
Upphandlingarna har främst vunnits av kommersiella aktörer. 
 
Omsorg om barn och familjer 
Inom barnevernet, dvs. omsorgen om unga och familjer, så är det 
främst fosterhem och institutionsboenden som drivs av privata 
aktörer.  

Ansvaret för fosterhem är delat mellan stat och kommun. 
Kommunen har ansvar för att barnen får ett hem, men det är staten 
som rekryterar hemmen och erbjuder kommunen platser. 
Kommunerna kan därmed inte själva vända sig till de privata 
aktörerna. I Norge har det, liksom i Sverige, etablerats ett antal 
privata familjehemskonsulenter som utgör en kontaktpunkt mellan 
staten och hemmen och som erbjuder staten samlade paket. 
Kommunen betalar kostnaden för fosterhemmen upp till en viss 
nivå. 

Institutionsplatserna är ett statligt ansvar. 50 procent av 
verksamheten bedrivs av staten, 25 procent av icke-vinstsyftande 
enskilda aktörer och 25 procent av kommersiella aktörer. 
Kommunen bekostar en del av varje plats men staten står för den 
större delen av kostnaden. Verksamheten anses utgöra 
myndighetsutövning och har av den anledningen inte ansetts 
utgöra sådan verksamhet som omfattas av 
upphandlingslagstiftningen. Trots detta genomför man 
anbudsförfaranden, ett för enbart de icke-vinstsyftande aktörerna 
och ett som är öppet för både icke-vinstsyftande och kommersiella 
aktörer. Reglerna för godkännande, kvalitetsföreskrifter och tillsyn 
är lika för de kommersiella och de icke-vinstsyftande aktörerna. 
Under de senaste åren har behovet av platser minskat och staten 
har därför minskat sitt utbud vilket medfört att de privata 
aktörernas andel ökat. 

Kommunerna har ansvar för mindre ingripande åtgärder som 
utredningar och stöd i hemmet och kan lägga ut t.ex. utredningar 
på privatpersoner. 

Omsorgscenter för ensamkommande barn under 15 år är ett 
statligt ansvar. Det fanns tidigare 7 center men 2015 hade antalet 
ökat till 80 center. Nästan alla de nyöppnade centren drivs av 
                                                                                                                                                          
34 Marketisation in Nordic eldercare, s. 180 f., Stockholms Universitet, 2013 
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kommersiella aktörer. Detta har emellertid inte inneburit att priset 
på platser har ökat. Eftersom de privata inte får betalt för ledig 
kapacitet så kan det vara svårt att få dem att göra långsiktiga 
åtaganden. 

Allt fler stora kommersiella aktörer etablerar sig som utförare av 
omsorgstjänster för barn. Det finns ingen reglering av vinster, men 
i kontrakten ställs krav på bl.a. personalens utbildning.  

De icke-vinstsyftande enskilda aktörerna har brett politiskt stöd 
och när deras andel minskat har det resulterat i politiska 
diskussioner. Aktörerna har ofta funnits länge och har inga behov 
av extern finansiering. 

 
Andel privata aktörer inom omsorgssektorn 
Siffror från motsvarigheten till det svenska SCB indikerar att ca 
7 procent av arbetstimmarna i omsorgssektorn utförs av privata 
aktörer. Statistiken gör ingen skillnad på vinstdrivande och icke-
vinstdrivande aktörer.35 Andelen nya privata aktörer ökade fram till 
2011 men minskade sedan efter den s.k. Adecco skandalen (som 
rörde arbetsförhållanden hos en privat utförare). En del av den 
verksamhet som lämnats över till privata utförare togs tillbaka i 
offentlig regi. Marknaden för äldreboenden dominerades 2012 av 
fyra stora företag.36 Sedan 2013 har andelen anställda i privat utförd 
verksamhet återigen stigit med ca 7 procent per år. Ökningen har 
främst skett inom hemtjänsten.  

I Norge finns ingen diskussion om införande av obligatoriskt 
brukarval inom omsorgen.  

1.3.2 Finansiering 

Sjukvården är i huvudsak skattefinansierad. Staten finansierar 
specialistsjukvården via de regionala helseforetaken. Kommunerna 
ansvarar för finansieringen av primärvård och omsorg om äldre och 
personer med funktionsnedsättning. Familjehemsverksamhet och 
institutioner för barn finansieras delvis av staten och delvis av 
kommunerna. 

                                                                                                                                                          
35 Statistisk sentralbyrå 
36 Marketisation in Nordic eldercare, s. 179 f. samt s 183, Stockholms Universitet, 2013 
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1.3.3 Tillstånd och andra krav 

Tillstånd att driva sjukhus utfärdas efter prövning av Helse- og 
Omsorgsdepartementet med Helsedirektoratet som rådgivande 
instans.37 För att få tillstånd ställs bl.a. krav gällande bemanning, 
anställningsformer, jour och beredskap samt beskrivning av 
byggnaderna. Det krävs också redovisning av styrelse, ägare, chef, 
medicinsk rådgivare, eventuella vårdavtal samt CV på anställda i 
verksamheten. Ett sjukhusgodkännande medför inte rätt till 
offentlig finansiering. Verksamheter som ingår i 
godkännandeordningen ska godkännas av Helsedirektoratet.38  

När det gäller omsorgstjänster för äldre och personer med 
funktionsnedsättning så finns inga tillståndskrav. Det krävs 
emellertid avtal med en kommun för att få tillgång till offentlig 
finansiering. Kommuner som köper tjänster av privata utförare 
ansvarar för att kvaliteten i utförarnas verksamhet är tillräcklig. 

Privata aktörer ska ha tillstånd för att få bedriva 
familjehemsverksamhet och institutionsboenden för barn. 

Det finns inte några regler för att pröva ägare och ledning inom 
sektorn. I den mån upphandlingar görs är upphandlande part 
ansvarig för kontrollen av det upphandlade företaget.  

Hälso- och sjukvårdspersonal har en särskild skyldighet att 
lämna in en anmälan till kommunen eller det ansvariga regionala 
helseforetaket när de öppnar, övertar eller går in i privat hälso- och 
sjukvårdsverksamhet.39  

Arbetstagarnas rättigheter regleras i en särskild lag som syftar 
till att undvika försämring av arbetsvillkoren för anställda när 
lokala myndigheter flyttar tjänster från en utförare till en annan, 
särskilt när tjänster överlämnas från offentlig till privat regi.40 

1.3.4 Tillsyn 

Den medicinska tillsynen av sjukvård och omsorg görs av 
Helsetillsynet och fylkesmännen. Tillsynen har två olika 

                                                                                                                                                          
37 Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. (spesialisthelsetjenesteloven), 1999-07-02-61, § 4-1 
38 Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. (spesialisthelsetjenesteloven), 1999-07-02-61, § 4-3 
39 Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven), 1999-07-02-64, § 18 och Forskrift om 
lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter, 2008-02-08-112 
40 Marketisation in Nordic eldercare, s. 177, Stockholms Universitet, 2013 
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inriktningar, den traditionella reaktiva tillsynen och en risk- eller 
områdesorienterad tillsyn. Institutionsboenden för barn tillsynas 
fyra gånger per år.  

Någon särskild tillsyn av ägare och ledning hos de privata 
utförarna genomförs inte. Inte heller krävs någon särskild 
uppföljning eller redovisning av ekonomiska förhållanden i de 
privata välfärdsbolagen.  

1.3.5 Särskilt om upphandling och icke-vinstsyftande aktörer 

De norska bestämmelserna för upphandling av bl.a. tjänster finns i 
Lov om offentlige anskaffelser och i Forskrift om offentlige 
anskaffelser. 

Under början av 2000-talet infördes en särskild 
upphandlingsbestämmelse enligt vilken den upphandlande 
myndigheten inte behöver följa alla upphandlingsrättens regler när 
hälso- och sjukvård eller sociala tjänster lämnas över till icke-
vinstdrivande aktörer.41 Bestämmelsen har tolkats som att stat och 
kommun kan reservera upphandlingar inom området för icke-
vinstsyftande aktörer. Undantaget används relativt ofta när omsorg 
ska överlämnas till privata aktörer. När det gäller bl.a. vissa 
rehabiliteringsinsatser så gäller bestämmelsen oavsett om den aktör 
som tjänsten överlämnas till är vinstdrivande eller inte. 

2012 tillsattes en utredning, Forenklingsutvalget, för att se över 
upphandlingsregelverket med anledning av de nya 
upphandlingsdirektiven. Utredningen har föreslagit att undantaget 
för icke-vinstsyftande aktörer tas bort, men att sociala tjänster 
samt hälso- och sjukvård regleras särskilt i den nya lagen. (se 
avsnitt XX) 

Samma år som utredningen tillsattes undertecknade regeringen, 
Frivillighet Norge (paraplyorganisation för icke-vinstdrivande 
aktörer) och två arbetsgivarorganisationer (Virke och KS) en 
överenskommelse rörande kvalitet och mångfald samt icke-
vinsdrivande aktörers villkor.42  

                                                                                                                                                          
41 Forskrift om offentlige anskaffelser FOR-2006-04-07-402, § 2-1(3) 
42 Marketisation in Nordic eldercare, s. 176 f., Stockholms Universitet, 2013 


