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Norge styres på tre nivåer: Statlig, fylkeskommunalt og kommunalt. De tre nivåene har ansvaret for 
ulike oppgaver i velferdsdistribusjon. Det er Stortinget som avgjør oppgavefordelingen mellom 
staten, fylkeskommunene og kommunene 

Det statlige nivået består av Stortinget, regjeringen og statsforvaltningen. På det lokale nivået er 
Norge delt inn i kommuner og fylkeskommuner. 

Kommuner og fylkeskommuner 
Kommunene og fylkeskommunene står for en vesentlig del av landets økonomiske aktivitet., rundt 
60 prosent av den offentlige tjenesteproduksjonen i landet. Finansieringer skjer både gjennom skatt, 
rammetilskudd, øremerkede tilskudd, momskompensasjon, gebyrinntekter og andre mindre 
inntekter. Staten bestemmer størrelsen av skatteøren. Frie inntekter er midler kommuner og 
fylkeskommuner fritt kan disponere uten andre føringer fra staten enn gjeldende lover og regler. 
Inntektssystemet fordeler disse inntektene til kommuner og fylkeskommuner. 

 

Fram til 2016 hadde Norge 19 fylker og fylkeskommuner. Gjennom stortingsvedtak i 2017 ble 
fylkesinndelingen endret. Denne regionreformen betyr at det fra 2020 er nå 11 fylker, inkludert Oslo, 
som er både kommune og fylkeskommune. Fylkeskommunen og kommunen har selvråderett på en 
rekke områder. Fylkeskommunens viktigste oppgaver er videregående opplæring, drift av en del 
kulturinstitusjoner og tekniske oppgaver knyttet bl.a. til veier, kraftproduksjon og næringsutvikling. 
Fylkeskommunen ha ansvar for den offentlige tannhelsetjenesten. 
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Kommunereformen ble satt i gang i 2014, og fram til 1.1.2020 har antall kommuner gått ned fra 428 
til 356, 119 kommuner er slått sammen og blitt 47 nye kommuner. 

Statlige sykehus 
Ansvaret for driften av sykehus og spesialhelsetjenesten ble overført til staten ved de regionale 
helseforetakene i helsereformen i 2002. Sykehusene tilbyr befolkningen spesialisert behandling. 
Helse- og omsorgsdepartementet har et overordnet ansvar for alle sykehus i Norge, og staten eier de 
offentlige sykehusene. Sykehusene er organisert i fire regionale helseforetak, og under dem er alle 
sykehus egne helseforetak. 

Regionale helseforetak har ansvar å sørge for at statlige tilskudd brukes i samsvar med angitte mål, 
rammer og prioriteringer for helsetjenesten. De regionale helseforetakene har også ansvar for bruk 
av midlene overfor private virksomheter der dette kan bidra til bedre realisering av helsepolitiske 
mål. 

I hovedsak utbetales tilskuddene direkte til landets fire regionale helseforetak. De regionale 
helseforetakene videreformidler ulike typer tilskudd til tjenesteyterne innenfor den offentlig 
finansierte spesialisthelsetjenesten. Tjenesteyterne er offentlige sykehus og poliklinikker 
(helseforetak) og private som har avtale med regionale helseforetak (sykehus, avtalespesialister, 
laboratorier og røntgeninstitutt).  

 


