


 

Side 2 

kommunen eller fylkeskommunen er pålagt å utføre ved lov, men likevel ikke 

privatpraktiserende allmennleger og privatpraktiserende fysioterapeuter».  

 

Bestemmelsen oppstiller to vilkår for merverdiavgiftskompensasjon for private 

virksomheter. Det første vilkåret er at virksomheten «produserer» nærmere bestemte 

tjenester, i dette tilfellet «undervisningstjenester». Det andre vilkåret er at 

«fylkeskommunen er pålagt å utføre [tjenesten] ved lov». 

 

Departementet kan i hovedsak slutte seg til Sivilombudsmannens tolkning av 

produksjonsvilkåret. Ordlyden «produserer» betinger ikke at det kun er én 

tjenestetilbyder, jf. Rt. 2010 side 236 (Alta). Vilkåret er også oppfylt der «kommunen går 

sammen med private om å produsere ulike – men hver for seg vesentlige – elementer i 

et lovpålagt tjenestetilbud», jf. dommens avsnitt 40. Alta-saken gjaldt kompensasjon for 

helse- og omsorgstjenester. Høyesteretts premisser er likevel generelt utformet, og 

departementet legger til grunn at tolkningen gjelder for alle tjenestetypene som inngår i 

bestemmelsen.  

 

Ut i fra sakens dokumenter legger departementet til grunn at selskapets 

undervisningsbidrag utgjør et så vesentlig element i den videregående opplæringen, at 

det er naturlig å karakterisere den som produksjon av undervisningstjenester i 

samvirke med fylkeskommunen. Vilkåret om produksjon av undervisningstjenester er 

dermed oppfylt.  

 

Det andre vilkåret er at «fylkeskommunen er pålagt å utføre [undervisningstjenesten] 

ved lov». Ordlyden oppstiller et krav til at undervisningstjenesten inngår i det lovpålagte 

offentlige tjenestetilbudet. I forarbeidene til merverdiavgiftskompensasjonsloven er det 

presisert nærmere hva som menes med lovpålagte oppgaver, se Ot.prp. nr. 1 (2003-

2004) side 154: 

 

«Lovpålagte oppgaver vil stå i motsetning til oppgaver som ikke er tilknyttet en 

forpliktelse, men som utføres på frivillig basis. Med lovpålagt oppgave menes 

ytelser som den enkelte har et rettskrav på å motta.»  

 

Direktoratet har i vedtaket og i korrespondansen med ombudsmannen fastholdt at det 

kun er pliktsubjekt etter sektorlovgivningen som kan produsere og utføre et lovpålagt 

tjenestetilbud. For undervisningstjenester innebærer dette at det kun er pliktsubjekter 

etter sektorlovgivningen som kan oppfylle elevenes rettskrav på undervisning, og 

dermed være kompensasjonsberettiget. Etter opplæringslova § 13-3 første ledd er det 

fylkeskommunen som skal oppfylle retten til videregående opplæring. I tillegg kan 

godkjente privatskoler oppfylle elevenes rett på videregående opplæring, jf. friskolelova 

§ 3-2 annet ledd. Betydningen av dette er ifølge direktoratet at det kun er godkjente 

privatskoler etter friskolelova som kan få rett til kompensasjon, jf. 

merverdiavgiftskompensasjonsloven § 2 første ledd c.  

 



 

Side 3 

Departementet kan ikke slutte seg til direktoratets lovforståelse. Vilkåret om at 

fylkeskommunen må være «pålagt å utføre [undervisningstjenesten] ved lov» 

innebærer som nevnt at undervisningen må inngå i det offentlige undervisningstilbudet 

som elevene har et rettskrav på å motta. En naturlig følge av dette er at subjekter som 

kan oppfylle elevenes rettskrav på undervisning, også kan oppfylle vilkårene for 

merverdiavgiftskompensasjon. Dette er tilfellet når godkjente privatskoler produserer 

og utfører undervisningstjenester som inngår i det lovpålagte offentlige tjenestetilbudet.  

 

Bestemmelsen oppstiller likevel ikke, slik vi ser det, en absolutt begrensning i 

subjektkretsen for kompensasjonsberettigede basert på hvem som er pliktsubjekt etter 

sektorlovgivningen. Etter ordlyden er det tilstrekkelig at den private virksomheten 

utfører undervisningstjenester som inngår i det lovpålagte offentlige tjenestetilbudet. 

Dette vilkåret vil også være oppfylt når den private virksomheten i samvirke med det 

offentlige produserer lovpålagte undervisningstjenester, jf. også synspunktene i Alta-

dommen. Hvorvidt samvirket mellom den private virksomheten og det offentlige har 

hjemmel i sektorlovgivningen, eller utelukkende bygger på avtale, kan etter vår 

oppfatning ikke være avgjørende for kompensasjonsretten etter gjeldende regelverk.  

 

Departementet legger til grunn at de undervisningstjenestene som selskapet 

produserer, og utfører i samvirke med fylkeskommunen, inngår i det lovpålagte 

offentlige undervisningstilbudet for videregående opplæring. Det andre vilkåret for 

kompensasjon er dermed også oppfylt. 

 

3. Kort om UWC-saken mv. 

Direktoratet har i brev 12. april 2018 vist til Oslo tingretts dom 9. april 2018 (dommen er 

påanket). Denne saken gjaldt spørsmål om en privat tilbyder av undervisningstjenester 

oppfylte vilkårene for kompensasjon i merverdiavgiftskompensasjonsloven § 2 første 

ledd bokstav c. Undervisningen som ble tilbudt inngikk i det såkalte «IS-diploma-

programmet». Ifølge Utdanningsdirektoratet innebærer programmet at elevene etter 

fullført program fremdeles beholder retten til ordinær videregående opplæring, se 

dommens punkt 2.5.  

 

Tingretten kom til at vilkåret om «pålagt å utføre ved lov» ikke er oppfylt siden tjenesten 

må innebære en oppfyllelse av mottakerens rettskrav mot det offentlige. Departementet 

er enig i tingrettens resultat. Bakgrunnen for at tilbyderen ikke oppfylte vilkårene for 

merverdiavgiftskompensasjon er at undervisningen lå utenfor det offentlige 

tjenestetilbudet.  

 

Departementet antar at private virksomheter som tilbyr tjenester på egenhånd utenfor 

det lovpålagte offentlige tjenestetilbudet ikke oppfyller vilkårene for kompensasjon. 

Dette gjelder når virksomheten ikke produserer tjenester i samvirke med det offentlige 

eller når virksomheten ikke kan oppfylle mottakerens rettskrav på det offentlige 

tjenestetilbudet i henhold til sektorlovgivningen. I slike tilfeller vil tjenestene som ytes 
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