
 
 

Produktiviteten i offentlig sektor  og mulige 
tiltak – utfordringer i  kommunesektoren  

Helge Eide, seminar produktivitetskommisjonen 21 august 2014  



Flere hensyn enn produktivitet i kommunesektoren 



Stat og kommune – èn stat og mange lokale myndigheter? 



 eller èn kommune og mange statlige myndigheter? 



• Bodø: hverdagsrehabilitering for 20 eldre: 1,5 mill kr innsparing 

21.08.2014 

Kilde: NrK Nordland 



Effektivisering i praksis 

• Trondheim: 

– Bemanningsfaktor pr 
bruker redusert fra 2-3 til 
1 over 5 år 

– Innsparing: 20 mill kr 

 

21.08.2014 

Kilde: Kommunal Rapport 



•Oslo/St Hans haugen: 30 millioner kr innsparing 

21.08.2014 

Kilde: Kommunal Rapport 



IKT i kommunesektoren – fortsatt stort potensiale 

Kilde: BA 



Tiltak for økt innovasjonstakt og raskere spredning av 
beste praksis 

• Systemer for medforskning, evaluering og 
følgeforsking av innovasjoner, forsøk og 
utviklingstiltak og å dele og spre resultatene 
– samordnet i stat og mellom stat og 
kommunesektor 

• Nasjonal samordning av IKT i offentlig 
forvaltning  
 



Tiltak: Resultatmåling og åpenhet om resultater  

• Regjeringen vil innføre kvalitetsindikatorer for pleie- og omsorgssektoren, 
blant annet basert på bruker- og pårørendeerfaringer.  

• Sundvoldenplattformen 

21.08.2014 
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Årsverk 

• Barnetrinnet: 5234 fordelt på 7 år 

 

 

 

 

• Ungdomstrinnet 2622 fordelt på 3 år 

 

 

 

• Videregående – avhengig av 
studieprogram. Noen eksempler:  

• Studiespesialisering: 2523 fordelt på 3 
år 

• Musikk-dans-drama: 2943 fordelt på 3 
år 

• Yrkesfag-TIP : 2944 fordelt på 3 år 

 

Rammetimer 



Statlig detaljstyring - tilsyn 
og veiledning 

• Nasjonale retningslinjer – ikke rettslig 
bindende – men normerende og 
retningsgivende 

• Tiltak: mer systematisk involvering 

– Vurdering av behov 

– Gjennomføring – praksisnær 
kunnskap 

21.08.2014 



Arbeidsmarked – nøkkeltall i kommunesektoren 

Kommunesektorens 
totale utgifter (2014) 

Lønnskostnader

Andre utgifter

Kilde: kommuneproposisjonen 2015 



Sykefravær helse- og omsorgssektoren i kommunene 2005-
2014 (tre års glidende gjennomsnitt) i pst av avtalte årsverk 
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Kilde: KS/ PAI 



Kommunestruktur og effektivitet 

Kilde: Telemarksforskning rapport nr 335/2014:Konsekvenser av alternative kommunestrukturmodeller på Helgeland 

- Neppe hensyn til effektivitet som vil drive  viidere prosess framover 



Hva vil stimulere kommunesammenslåinger? 

• Nasjonal tverrpolitisk enighet om endringer - og tverrpolitisk 
gjennomføringsvilje  

• Oppmyking av generalistkommuneprinsippet  

•  Flere tyngre oppgaver som krever størrelse på faglig 
tjenesteapparat  

• Klarere sammenheng mellom kommunestørrelse og omfang av 
statlig kontroll og tilsyn  
 


