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Kilde: Statistisk sentralbyrå/ Produktivitetskommisjonen. 
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Effektivitetspotensiale i kommunene i 2015 
Uveid gjennomsnitt for kommunene. Teknisk effektivitet ved variabelt skalautbytte. 
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Kilde: Lars-Erik Borge, Torgeir Kråkenes, Ivar Pettersen: Effektivitet i kommunale tjenester:  Analyser for 2014-2015. SØF-rapport nr. 06/16  

 



Effektivitet og kommunale inntekter 2015 
Kommunene er gruppert etter korrigerte frie inntekter 
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Hvorfor vi ikke er bedre 

Pengerikelighetens problem:   
• Reformer krever at staten har 

kniven på strupen (mulig unntak: 
Pensjonsreformen) 

• Beslutning er ikke det samme som 
implementering (hva får vi ut av 
kommunereformen?) 

 

 

 

 

Fordelingspolitikken vinner: 
• Investering versus forbruk 

(humankapitalen, svake på 
utdanning) 

• Horisontal fordeling 
(kompensasjonsgraden i 
trygdesystemet) 

• Geografisk fordelingspolitikk 
(distriktene versus sentrale strøk) 

 

 



Meld. St. 29 (2016 – 2017) 
Perspektivmeldingen 2017 

Urbanisering 

Studier om byers betydning viser at det er sterk sammenheng 

mellom produktivitet og urbanisering. Storbyregioner gir i 

utgangspunktet gode betingelser for kunnskapstunge 

næringer, noe som blant annet er illustrert av høye 

investeringer i forskning og utvikling og høy andel 

sysselsatte med høyere utdanning. I Norge er 

produktiviteten i næringslivet høyest i urbaniserte 

områder.  
 



Befolkningsutviklingen 



Sentralisering 

Drivkrefter  

• Urbanisering 

• Kortere reisetid 

• Spesialisert faglig kompetanse 

• Digitalisering 

• Administrativ rasjonalisering 

 

Eksempler på tung(drevne) prosesser 
på mange områder: 
• Kommunestruktur 
• Politistruktur 
• Høyere utdanning 
• Skolestruktur 
• Forsvaret 
• Sykehusene 
• NAV-kontorene 
• Skatteetaten 
• Infrastruktur  

 



Produktivitetskommisjonen 

Norge bruker mer ressurser på spesialisthelsetjenester enn de andre 
nordiske landene, og forbruket av tjenester er også høyere. 
Produktiviteten i spesialisthelsetjenesten er lavere i Norge enn i Finland 
og Danmark. Sykehusstrukturen i Norge bidrar noe til det høyere 
ressursforbruket ved at det er noen flere sykehus med akuttberedskap 
og fødetilbud i Norge.  



Utviklingen i spebarnsdødelighet  
Unadjusted (top) and adjusted (bottom) neonatal and infant mortality. Birthweight ≤ 2500g 



 

Høyere eller lavere dødelighet som følge av 
nedleggelser? 
Regionalization and LocalHospital Closure in Norwegian Maternity Care—The Effect on Neonatal and InfantMortality 
Jostein Grytten, Lars Monkerud, Irene Skau, and Rune Sørensen 



Lære av de beste? 

•Kanskje finnes det eksempler på virksomheter som gjør 
det samme som «de beste», men likevel har dårlige 
resultater. 

•Hvis vi finner et godt eksempel som vi vil lære av, hva 
skal vi da lære? Eksemplet har mange egenskaper. 
Hvordan kan vi vite hva som er avgjørende?  

 



Reformer i blinde? 

I 2002 etablerte US Department of Education 
the Institute of Education Sciences, med 
hovedformål å gjennomføre slike 
eksperimenter.  Instituttet har et årlig budsjett 
på over 700 millioner dollar.   
 
Føderalt finansiert forskning i utdanning skal 
ha et eksperimentelt eller «kvasi-
eksperimentelt» design (2002 Education 
Sciences Reform Act).  

Før man gjennomfører en etter- og videreutdanningsreform i full skala bør man gjennomføre et 
policy eksperiment. Noen skoler bør få tilbud om et opplegg (eller  forskjellige tilbud) i tråd med 
regjeringens forslag; andre bør inngå i en kontrollgruppe som ikke tilbys noe. Et hovedelement i 
dette bør være at randomisering, at skoler fordeles tilfeldig på eksperiment og kontrollgruppen.  

Regjeringen vil: 
Trappe opp etter- og videreutdanning gradvis, og på 
sikt innføre rett og plikt til etter- og videreutdanning. 
 
Virker dette? Det er godt grunnlag for å si at 
motiverte og kompetente lærere er viktig for 
elevenes læringsutbytte, men tynt grunnlag for å si 
at etter- og videre utdanning av lærere vil bidra til 
dette.  



Konklusjoner 

1. Pengerikelighet betyr ofte at fordelingshensyn 
prioriteres foran effektivitetshensyn  

2. Strukturendringene i offentlig forvaltning går 
for tregt. 

3. Det er liten interesse for systematisk læring 
om konsekvensene av offentlig politikk. 

 

 


