
Hvordan skal forvaltningen omstille seg? 

 

Mer effektiv forvaltning,  

eller mindre forvaltning? 



En stor offentlig sektor må være en effektiv 
offentlig sektor 



Hvorfor effektivisering er nødvendig 
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• Offentlig sektor kan ikke fortsette å vokse 
• Store velferdsoppgaver de neste tiårene 
• Forvaltningen må ta en mindre del av de offentlige utgiftene 
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Produktivitet er vanskelig å måle 

• I alle sektorer er produktivitet et restledd av verdiskapningen som man 
ikke kan forklare 

• I offentlig sektor er verdiskapningen definert som produktinnsats 

• Verdien av tjenestene som leveres  fastsettes ikke gjennom pris i et 
marked 

• Mengden tjenester som leveres er heller ikke klart definert, spesielt for 
forvaltningsoppgaver. 

• Kan være fristende å måle effektivitet og produktivitet som 
måleparameter/ressursinnsats 

• Feil måleparametere gir feil bilde av produktivitet og feil incentiver 

• Samfunnsmål, ikke produksjonsmål? 



Produktivitetsveksten er der, men hvor blir 
den av? 

• En del offentlig forvaltning har mye til 
felles med privat tjenesteyting 

• Har hatt en gj. vekst i 
arbeidsproduktiviteten per år på 0,6 – 
1,7 % per år siste 20 år 

• Henger blant annet sammen med 
informasjonsteknologi. 

• Den samme teknologien har gjort 
tradisjonelle forvaltningsoppgaver 
enklere. 

• Blir produktiviteten tatt ut i økt 
byråkrati? 

• Mer effektivt byråkrati er ikke et mål 
hvis omfanget blir feil. 

 

 

 



Stor variasjon i mulighetene for effektivisering 

• Muligheten for produktivitetsvekst avhenger av arbeidets art 
• Ny teknologi kan gi store gevinster, men det avhenger også av 

organiseringen 
• Sammenligninger på tvers internt i sektorer tilsier at det er store 

potensielle gevinster mange steder, også med dagens teknologi 
 
 

 



Vanskelig å vite hvor det kan effektiviseres 

• De fleste etater tror nok de er over snittet effektive… 

 … og over snittet viktige. 

• Vanskelig å gi incentiver til å kutte egne budsjetter 

• Rammebudsjettering gir i teorien departementer 
gode incentiver til å omdisponere – men skjer det? 

• Informasjonsasymmetri mellom beslutningstaker og 
utfører 

• ABE-reformen som løsning? Effektiviseringsreform 
eller sparereform? 



 
 
 

Tusen takk for oppmerksomheten! 

 
 
 
 
 
 

kristinclemet   tankesmiencivita         Civita_ 
     Civita_ 

www.civita.no/nyhetsbrev 


