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Mandat for produktivitetskommisjonen 

 

 

På lang sikt bestemmes velferdsutviklingen i Norge først og fremst av vekstevnen i 

fastlandsøkonomien. Vekstevnen avhenger særlig av arbeidsinnsats og produktivitetsutviklingen. 

Vår evne til å utvikle og anvende kompetanse og resultater fra forskning, utviklingsarbeid og 

nyskaping står dermed sentralt. Produktiviteten i norsk økonomi holdt seg godt oppe gjennom 

1990-tallet og fram til midten av forrige tiår. De siste årene har imidlertid veksten i 

produktiviteten vært svak. Selv om dette er et trekk vi også finner i en del andre land, er det 

bekymringsfullt for framtidig inntekts- og velstandsutvikling. For å kartlegge og analysere 

årsakene til svakere produktivitetsutvikling opprettes det en produktivitetskommisjon. 

 

Produktivitetskartlegging gir ikke alene klare politikkimplikasjoner. God økonomisk politikk må 

styrke evnen til omstilling og innovasjon. Kommisjonens hovedoppgave er å fremme konkrete 

forslag som kan styrke produktivitet og vekstevne i norsk økonomi, både i konkurranseutsatt, 

skjermet og offentlig sektor. For at tiltak skal kunne settes i gang raskt, oppfordres kommisjonen 

til løpende å komme med anbefalinger og forslag til tiltak så snart arbeidet gir grunnlag for dette. 

Kommisjonens anbefalinger må være samfunnsøkonomisk funderte og ha som formål å styrke 

hele økonomiens evne til omstilling og innovasjon. Kommisjonen må basere sitt arbeid på det 

nyeste innenfor internasjonalt arbeid på produktivitetsområdet, bl.a. ved å inkludere betydningen 

av effektiv regulering for hele økonomien.  

 

Arbeidet deles i to faser.  

  

Første fase skal ende opp med en innledende rapport der kommisjonen bl.a. skal:  

 vurdere produktivitetsutviklingen i Norge de siste tiårene og sammenligne med 

utviklingen i andre land, identifisere årsaker til at veksten i produktiviteten har vært 

svakere etter midten av forrige tiår, undersøke om omslaget har vært klart sterkere i noen 
(grupper av) næringer enn i andre og ev. identifisere bakgrunnen for dette, 

 identifisere på hvilke områder Norge har særlige utfordringer sammenlignet med andre 

land når det gjelder effektivitet og rammevilkår for næringsvirksomhet og offentlig 
tjenesteproduksjon og peke ut ev. områder der Norge er langt fremme, 

 vurdere hvilke områder som bør vies særskilt oppmerksomhet i det videre arbeidet, 

 sammenfatte konkrete anbefalinger kommisjonen har gitt i løpet av arbeidets første fase, 
samt supplere med ev. ytterligere konkrete anbefalinger.  

 

Den innledende rapporten skal leveres innen ett år etter at kommisjonen er nedsatt og bør gi en 

klar retning for kommisjonens videre arbeid med råd om hvordan produktiviteten i norsk økonomi 

kan økes framover, både i næringslivet og offentlig sektor. Analysen av årsakene til svak 

produktivitetsutvikling bør legges opp slik at den blir et godt utgangspunkt for utformingen av 

framtidig politikk. Kommisjonen bør ta stilling til om det er behov for ytterligere analyser av 

sektorer eller områder, og ev. foreslå videre oppfølging dersom kommisjonen ikke selv kan 

forestå videre utredning.  

 

Etter første fase kan Finansdepartementet presisere kommisjonens mandat. Det legges i 

utgangspunktet til grunn at kommisjonen i den andre fasen av sitt arbeid konsentrerer seg om et 

utvalg av problemstillinger og gir spesifikke anbefalinger til tiltak som kan øke produktiviteten på 

de områdene som studeres. Også i denne fasen oppfordres kommisjonen til å komme med løpende 



anbefalinger. Kommisjonen kan velge å følge opp ulike områder i egne delrapporter. 

Kommisjonen vil få en endelig tidsfrist på ett år for andre fase av arbeidet. Endelig tidsfrist 

fastsettes når kommisjonen har lagt fram den innledende rapporten.  

 

I sitt arbeid skal kommisjonen trekke på erfaringer fra produktivitetskommisjoner i andre land, 

særlig Danmark, men også Australia og New Zealand. Kommisjonen bør også trekke inn studier 

som sammenligner vekstevnen mellom land, herunder OECDs Going for Growth, 

Verdensbankens Doing Business-indikator og andre studier hvor det er laget indikatorsett som 

sammenligner konkurranseforhold mellom land. Kommisjonen bør også se hen til effektivitet i 

anvendelsen av natur- og miljøkapital. Kommisjonen bør søke å gi et best mulig bilde av 

produktivitetsutviklingen i offentlig sektor basert på eksisterende og eventuelt nye indikatorer og 

undersøkelser. Kommisjonen bør også belyse hvordan teknologisk fremgang, økt kvalitet på 

arbeidskraften og endret organisering både internt i og mellom virksomheter kan bidra til 

produktivitet i offentlig og privat sektor. 

 

Kommisjonen bør ha en arbeidsform der problemstillinger og foreløpige resultater fra arbeidet gis 

en åpen drøfting. Dette kan gjøres ved å arrangere seminarer og møter der representanter for 

aktuelle næringer, offentlige virksomheter og arbeidslivets organisasjoner inviteres sammen med 

forskere og andre.  

 


