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1. Beskrive omfang og fordeling av offentlige, ideelle og kommersielle

• I dag og over tid

2. Analyse av kostnadsstruktur i kommersielle foretak og drøfting
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sosialtjenester uten 

botilbud
45 %

Tjenestetypene vi har sett på – ulikt omfang (årsverk)
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Hva kan årsregnskapene og offentlig tilgjengelig statistikk fortelle oss? 

Er det forskjeller mellom tjenestetypene og mellom ideelle og kommersielle? 

Sammenhenger mellom systemer for offentlig innkjøp, kjennetegn ved 
tjenestetypene og økonomiske virkninger
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Analyse av kostnadsstruktur og drøfting



- Systemet for offentlig innkjøp og politikken på området

- Tjenestens kompleksitet

- Ulik tariffregulering blant kommersielle og offentlig sektor, ulike pensjonsavtaler

… og muligheten for å innrette organiseringen av tjenesteleveransen på en annen 
måte enn offentlig sektor
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Momenter som spiller en rolle



Lavere kostnader i kommersielle barnehager
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Skyldes forskjeller mellom de store kjedene og kommunale barnehager når det gjelder:

 Bemanning, pensjonskostnader, mindre grad av særskilt tilrettelegging, 

stordriftsfordeler

Samtidig:

 Tilskuddssystemet likebehandler kommunal og privat drift, utenom kapital- og 

pensjonskostnader

 Høy lønnsomhet



Lavere kostnader i kommersielle barnevernsinstitusjoner
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Skyldes forskjeller fra statlige når det gjelder:

 Alder/ansiennitet, pensjonskostnader, arbeidstidsordninger, lønn og bruk av innleie
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Relativt høy lønnsomhet i kommersielle barnehager
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… og gjennomgående lavere lønnsomhet i ideelle organisasjoner 



Takk for oppmerksomheten!

29.05.2019


