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Framlagt av Den konservativa gruppen 

Behandlas i Utskottet för välfärd i Norden 
 

Medlemsförslag 
om effektivitetsmått och nyckeltal för välfärdssektorn 

Förslag 
Den konservativa gruppen föreslår att 

Nordiska rådet rekommenderar Nordiska ministerrådet 

att ge tex Nordiskt välfärdscenter i uppdrag att ta fram relevanta nyckeltal 
för välfärdsverksamheterna i de nordiska länderna som gör det möjligt att 
jämföra effektiviteten och nyttan per satsad krona 

Bakgrund 
Samtliga Nordiska länder har en utvecklad välfärd, en välfärd som våra invånare tar 
för given.  En utmaning för samtliga nordiska länder är hur vi ska kunna finansiera 
samma nivå på välfärd med förändrad demografi. 
 
Kostnaden för välfärden stiger  
Den demografiska utvecklingen med allt fler barn, unga och äldre gör att behoven av 
skola, vård och omsorg ökar. I tex Sverige så kommer andelen äldre över  år ha 
ökat med cirka  procent om  år, medan den yrkesverksamma befolkningen i ål-
dern -  år enbart har ökat med fem procent. 
 
Utvecklingen är likartad för alla de nordiska länderna se nedanstående statistik från 
Nordic Statistics 
 
Siffrorna visar andel av befolkningen som är  år eller äldre I de nordiska länderna: 

 1977  2019  2040 
DE 13,71  19,57  24,6 
FI 11,1  21,83  26,3 
ISL 9,38  14,21  20,4 
NO 14  17,24  23,7 
SE 15,47  19,9  22,8 
Snitt 12,732  18,55  23,56 

 
  



 
 

 /  

Nedanstående tabell visar kostnad för sjukvården som del av BNP 2000 och 2017: 

HEAL12: Health care expenditure by type of expenditure, reporting country 
and time 
  2000 2017 
Total health care expenditure in per cent of GDP Denmark 8,1 10,2 
 Finland 6,8 9,2 
 Iceland 9,0 8,5 
 Norway 7,7 10,4 
 Sweden 7,4 10,9 
  7,8 9,8 
 
Ska de nordiska länderna klara denna utmaning framåt och kunna bibehålla nivån på 
den välfärd vi idag har i våra länder behövs bland annat effektviseringar och nya lös-
ningar på hur välfärden levereras. Det pågår utvecklingsarbete i alla våra länder och 
det finns mycket vi kan lära av varandra.  Ska det vara möjligt att hitta goda exempel 
måste det finnas nyckeltal som visar hur effektiv en verksamhet är. 
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