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Sammendrag
Man kan forbauses over at effektiv drift, det vil si å få mest mulig igjen fra de ressursene som settes 
inn, ikke har vært høyere opp på agendaen i den brede økonomisk-politiske debatten. Det kan ha 
sammenheng med at sterk vekst i oljefondet har gjort det mulig å trappe opp pengebruken på 
mange områder uten å måtte spare inn på andre. Fremover blir dette annerledes, noe som gjør 
at en gryende økt oppmerksomhet på effektiv drift i offentlig sektor bør forsterkes. Alternativet 
til å hente ut effektivitetsgevinster vil være desto større kutt i tjenestetilbudet fra det offentlige, 
og/eller betydelig høyere skatter. 

Produksjon og effektivitet er vanskelig å måle i offentlig sektor. Det har ikke minst sammenheng 
med at det for de fleste offentlige tjenester ikke er noe marked hvor kjøpere indikerer hvor mye 
de verdsetter produktene gjennom den prisen de er villige til å betale. I nasjonalregnskapet 
defineres verdiskapningen slik at produktivitetsveksten per definisjon blir nær null. Innenfor en del 
områder er det likevel utviklet produksjons- og effektivitetsindikatorer etter anerkjente metoder. 
Systematisk bruk av benchmarking kan være en metodikk for å synliggjøre mulighetene for effekt-
ivitetsgevinster og derved fremme mer effektiv drift. I dette notatet sees det på hva som er gjort 
av analyser for å utvikle produksjons- og effektivitetsindikatorer for kommunene, den somatiske 
spesialisthelsetjenesten, politiet og høyere utdanning. Analysene som er gjort, tyder på at det er 
store forskjeller i effektivitet de enkelte tjenestestedene i mellom, og at det på de nevnte områdene 
er mulig å spare inn utgifter for flere titalls milliarder kroner gjennom mer effektiv drift. Analyser 
av effektivitet og kvalitet innen offentlig tjenesteyting bør gjøres regelmessig, gjøres lett offentlig 
tilgjengelig og brukes aktivt i budsjettsammenheng. I dag er det stort sett opp til de enkelte 
tjenestesteder om og hvordan slik analyser brukes, og det varierer om dette er analyser som 
oppdateres årlig eller bare gjøres sporadisk.
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Innledning
Hvor effektiv er offentlig sektor? Det er et spørsmål det er vanskelig å svare på. Det skyldes at det 
meste av tjenesteytingen det offentlige står for, er mer eller mindre gratis for brukerne, og at det 
ikke konkurreres med andre produsenter i et marked. Dermed har man ingen andre produsenter å 
sammenligne med, og det er ingen konkurranse som presser de offentlige tjenesteyterne til høyest 
mulig effektivitet. Det meste av kostnadene knyttet til offentlig virksomhet finansieres med skatter. 
Det gjør at heller ikke brukerne får noe forhold til om produksjonen er effektiv med lave kostnader 
eller ineffektiv med høye kostnader. Mangelen på et marked gjør det også vanskelig å måle hva som 
er verdien av produksjonen i offentlig sektor. I nasjonalregnskapet måles arbeidskraftsproduktivitet 
som bruttoprodukt (som er mål for verdiskapningen) per utførte time. For offentlig sektor defineres 
imidlertid bruttoproduktet som summen av verdien av innsatsfaktorene, det vil si summen av 
lønnskostnadene knyttet til alle ansatte og kapitalslitet, i tillegg til det offentlige virksomheter betaler 
i produksjonsskatter (for eksempel moms). Veksten i den målte arbeidsproduktiviteten blir da per 
definisjon lav, ½ prosent i gjennomsnitt i perioden 1995-2015, mot 1,6 prosent i hele fastlands-
Norge. Det som nasjonalregnskapsmessig kan ”skape” vekst i arbeidsproduktiviteten i offentlig 
sektor, er at kapitalslitet og/eller produksjonsskatter som betales, øker mer enn lønnssummen, eller 
at lønnsveksten er høyere enn deflatoren som brukes for å beregne volumet på produksjonen.

I langtidsfremskrivninger om utviklingen i offentlige budsjetter er det gjentatte ganger illustrert hvor 
viktig produktivitetsvekst i offentlig sektor er for å opprettholde et høyt nivå på velferdstjenester 
nå som befolkningen gradvis blir eldre. Senest i Nasjonalbudsjettet for 2016 vises det hvordan 
en økning i produktivitetsveksten i offentlig sektor med ¼ prosentpoeng vil dempe det såkalte 
inndekningsbehovet i statsbudsjettet i 2060 tilsvarende 3,7 prosent av fastlands-BNP, det vil si mer 
enn halvere inndekningsbehovet i referansebanen.1

Det er imidlertid svært vanskelig å sette mål for produktivitetsveksten når en ikke har noen god  
måte å måle den på. Det blir heller ingen jakt etter høyest mulig effektivitet på de ulike tjeneste-
stedene når det ikke finnes noe en hele tiden må prøve å gjøre det bedre enn. Det som tvinger 
frem effektivisering i offentlige virksomhet, blir da ofte at det settes stramme budsjettrammer. Men 
stramme budsjettrammer kan vel så gjerne føre til lavere produksjon som til mer effektiv produksjon. 

Problemene med å måle produksjonen i offentlig sektor bidrar også til at det i politiske debatter 
fokuseres på hvor mye mer penger som bevilges til ulike formål, heller enn på hva en greier å få ut 
av pengene.

På områder hvor en ikke uten videre kan bruke økonomisk resultat til å måle hvor godt en virksom-
het driver, brukes ofte benchmarking. Det vil si at en ut fra visse produksjons- og kostnadsindikatorer 
sjekker hvor godt en driver sammenlignet med andre tilsvarende virksomheter. Det søkes etter  
såkalt beste praksis, det vil si at en bruker den beste, ut fra de oppsatte kriteriene, som målestokk på 
om en driver godt, middels eller dårlig.  For å bruke benchmarking som en teknikk må en kunne måle 
ressursinnsatsen og ha sammenlignbare tall for det en oppnår av resultater i form av produksjon. 

Formålet med dette notatet er å se på hvordan benchmarking og beste praksis-sammenligninger 
brukes i offentlig sektor i dag. Innen flere tjenesteområder er det gjort et arbeid for å måle effektivitet 
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og sammenligne enhetene i området. I kommunene har dette vært gjort systematisk siden 2006.  
Når det gjelder statlige virksomheter er det foretatt slike analyser blant annet på spesialisthelse-
tjenesten (bestilte ad hoc-analyser og avsnitt i Helsedirektoratets årlige rapport om spesialist-
helsetjenesten), på politiet (Politianalysen (2013)) og på høyere utdanning (bestilte ad hoc-analyser). 
Som en oppfølging av Produktivitetskommisjonen, hvor det også refereres til flere benchmarking-
analyser, sier regjeringen i Revidert nasjonalbudsjett 2016 at det er satt i gang et arbeid for å utvikle 
en benchmarking-database for administrative kostnader i statlige virksomheter, etter dansk modell. 
Men status i dag er at det ikke er noen systematisk bruk av benchmarking i offentlig sektor, særlig ikke 
i staten. Det overlates i hovedsak til de enkelte kommuner, helseforetak, politidistrikt og høyskoler/
universiteter mv. om de vil bruke analysene og på hvilken måte. Systemet for statlige bevilgninger er 
ikke knyttet til benchmarking-resultatene. De siste årene har man i statsbudsjettene bare lagt inn et 
flatt og generelt krav om effektivisering på en viss prosent i statlige virksomheter.

Den mest brukte metoden for å analysere effektiviteten til enheter innen et tjenesteområde i 
offentlig sektor, er den såkalte DEA-metoden (Data Envelopment Analysis). Metoden brukes mye 
fordi den er egnet til å beregne relativ effektivitet på enheter som bruker flere innsatsfaktorer og 
produserer flere produkter. Med utgangspunkt i enhetene man ser på, beregnes en såkalt front, 
det vil si punkter hvor det antas at effektiviteten er så høy at det ikke er mulig å øke produksjonen 
uten å sette inn flere innsatsfaktorer, eller å redusere innsatsfaktorene uten at også produksjonen 
faller. Deretter ser en på hvordan alle enhetene i tjenesteområdet ligger i forhold til fronten. Hvis 
det er stordriftsfordeler (også kalt skalafordeler), sammenlignes enheter av samme størrelse med 
relevante frontenheter. Fronten gis gjerne en indeksverdi på 1, som er best mulig, og alle enhetene 
har indeksverdier i intervallet 0-1.2 

Videre i notatet presenteres det først et enkelt analyseskjema som illustrerer områder innen det 
offentlige hvor benchmarking kan være en egnet metode for å stimulere til høy effektivitet. Deretter 
sees det på hvordan benchmarking er brukt i kommunene, og i de tre statlige tjenesteområdene 
somatisk spesialisthelsetjeneste, politiet og høyere utdanning. Til slutt kommer et avsnitt med 
oppsummerende vurderinger.

Et enkelt analyseskjema
I et møte han hadde med Produktivitetskommisjonen i 2014, presenterte professor Victor Norman 
et enkelt analyseskjema for statlig virksomhet. Figur 1 er basert på dette skjemaet, men tilpasset 
til å gjelde hele offentlig sektor. Oppgavene til offentlig sektor er inndelt i fire sfærer; politikk, 
forvaltning, myndighetsutøvelse og tjenesteyting. I den politiske sfæren er det gjennom valg 
og meningsmålinger høy grad av konkurranse. Forvaltningsoppgaver og myndighetsutøvelse er 
naturlige monopolfunksjoner. Forvaltningsoppgaver utføres av departementene, kommune-
administrasjonene, direktoratene, av fylkesmennene og av ulike tilsyn. Eksempler på myndighets- 
utøvelse er politi, domstoler, skatteinnkreving og forsvar. Tjenesteytingen kan privatiseres eller 
helt eller delvis konkurranseutsettes. Store områder innen offentlig tjenesteyting er utdanning, 
barnehage og helse- og omsorgstjenester.
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Figur 1: Offentlig sektors hovedoppgaver og eksponering mot konkurranse

Kilde: Victor Norman

       
Benchmarking bør brukes på oppgaver det ikke er mulig å konkurranseutsette, som forvaltning 
og myndighetsutøvelse, og på offentlig tjenesteyting når en velger ingen eller liten grad av 
konkurranseutsetting. Det er grunn til å anta at åpen konkurranse er en sterkere driver for kontinu-
erlig kreativitet og effektivitetsforbedringer enn benchmarking. Benchmarking innebærer at en 
simulerer konkurranse, og de en konkurrerer med, er enheter i samme etat/struktur. Om den beste 
enheten driver best mulig er høyst uklart. Konsekvensene av å drive mindre effektivt er også mindre 
alvorlige enn tilfellet er i et marked med helt åpen konkurranse. Lav effektivitet på et tjenestested 
kan føre til lederskifte, men ikke avvikling, som er tilfellet for private enheter ved åpen konkurranse. 
Det tilsier at konkurranseutsetting bør foretrekkes der det er mulig, og at benchmarking er en nest 
beste løsning der konkurranseutsetting ikke er mulig eller ønskelig.

Figur 2 og 3 viser at monopoltjenesten forvaltning utgjør en relativt liten del av henholdsvis statens 
og kommunenes virksomhet. De fleste offentlig ansatte jobber innenfor tjenesteytende funksjoner, 
hvor konkurranseutsetting kan brukes, og i noen grad blir brukt. I staten er myndighetsutøvelse også 
et relativt stort område, mens det er et forholdsvis lite område i kommunal sektor.3
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Figur 2: Statlig ansatte fordelt på hovedoppgaver

Figur 3: Kommunale og fylkeskommunalt ansatte fordelt på hovedoppgaver
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Effektivisering kan oppnås på to hovedmåter: 
•	 Gjøre arbeidsoperasjoner på en smartere måte. Det kan skje ved å strømlinjeforme organi-

sasjoner, kutte ut gjøremål som ikke er viktige, og ved å bruke teknologiske hjelpemidler.
•	 Gjennomføre strukturelle endringer. Det kan være sammenslåing av små enheter til større i 

tilfeller hvor det er stordriftsfordeler, legge enheter som er avhengig av nært samarbeid under 
felles ledelse o.a. I tjenesteytende organisasjoner er det ofte stordriftsfordeler opp til en viss 
størrelse. Ut over dette kan det bli stordriftsulempe, fordi økt kompleksitet i organisasjonen 
etterhvert dominerer over det som kan oppnås av videre skalafordeler i den utøvende 
produksjonen.

Benchmarking kan brukes både til å få frem hvor godt en driver sammenlignet med andre enheter 
av samme størrelse, og til å synliggjøre om effektiviteten er lavere/høyere enn enheter som er 
større eller mindre, eller som er organisert på en annen måte.  I det første tilfellet vil benchmarking 
stimulere til hverdagseffektivisering, i det andre tilfellet vil det vise besparelser som kan oppnås 
gjennom strukturelle endringer. 

Bruk av benchmarking i kommunene
Statistisk sentralbyrå har bygd opp en omfattende database for kommunene kalt KOSTRA 
(Kommune-Stat-Rapportering). KOSTRA har vært i full drift siden 2002 og inneholder detaljerte data 
på kommunenivå (bydelsnivå i Oslo). I databasen finnes det finansielle data, tall for ressursbruken i 
ulike deler av kommunenes virksomhet, hvor god dekning kommunene har på ulike tjenesteområder, 
og indikatorer for effektivitet/produktivitet. Det er utviklet gode rapportsystemer hvor en, i tillegg 
til tall for den kommunen en søker på, får opp tilsvarende data for kommuner som er kategorisert 
til å være sammenlignbare med denne, og for summen av kommunene i landet. Utviklingen i 
nøkkeltall for egen kommune og grupper av sammenlignbare kommuner blir også enkelt visualisert 
i grafer. KOSTRA er en god kilde for kommuner som i sin planleggings- og budsjettprosess ønsker å 
sammenligne egen drift med andre.

Siden 2001 har Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) 
publisert en form for produksjonsindekser for kommunale tjenester. Indeksene er videreutviklet  
av Senter for økonomisk forskning (SØF) i Trondheim (i 2009, 2012 og 2014), og indekser basert på 
et rikere datasett er utviklet for de 10 største kommunene som deltar i det såkalte ASSS-nettverket 
(ASSS står for Aggregerte Styringsdata for Samarbeidende Storkommuner). Produksjonsindeksene 
brukes sammen med data for ressursbruken til beregning av indikatorer for den relative effektiv-
iteten i de største tjenestesektorene i de enkelte kommuner. 

I TBU-rapporten fra november 2016 ble det presentert effektivitetsindikatorer for årene 2013-
2015. Dette ble gjort for hvert av tjenesteområdene barnehage, grunnskole, skolefritidsordning, 
pleie og omsorg, barnevern og kultur, og for tjenesteområdene samlet. Disse tjenesteområdene 
utgjorde vel 70 prosent av kommunenes utgifter i 2014. I tabell 1 under er det listet opp hvilke 
innsatsfaktorer som brukes i beregningen av effektivitet, og hvilke elementer som inngikk i 
produksjonsindeksene. Produksjonsindeksene og innsatsfaktorene er ikke bare rene mengdemål, 
men inneholder også kvalitetselementer. For grunnskole er oppnådde grunnskolepoeng (korrigert 
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for antall fremmedspråklige, foreldrenes utdanningsbakgrunn mv) det viktigste elementet i 
produksjonsindikatoren. For de andre sektorene består produksjonsindeksene mer av rene volumtall. 
Når det gjelder input skilles det mellom ansatte med godkjent og ikke-godkjent utdanning. 

En nærmere beskrivelse av produksjonsindeksene er gitt i et vedlegg til TBU-rapporten fra november 
2016, og i SØF-rapport 03/14.

Tabell 1: Faktorer som inngår i beregningene av effektivitet i kommunene

Kilde: Det tekniske beregningsutvalg for kommunene 2016

I beregningene er det teknisk effektivitet som søkes målt. Det innebærer at i DEA-analysen måles 
små kommuner mot andre små kommuner, de middelstore mot middelstore og de store mot store. 
Mulige skalagevinster ved å slå sammen kommuner måles ikke i denne analysen. Man måler heller 
ikke om de enkelte kommunene har optimale strukturer på sine tjenester. Strukturene tas som gitt, 
f.eks. fordelingen mellom hjemmebaserte tjenester og sykehjem innen tjenesteområdet pleie og 
omsorg. Det innebærer at effektivitetsberegningene bare sier noe om potensialet for effektivisering 
i hver kommune slik de er i dag. Eventuelt potensial for effektiviseringsgevinster, eller bedring i 
måloppnåelse, ved sammenslåinger av kommuner eller strukturendringer i den enkelte kommunes 
tjenestetilbud vil komme i tillegg til det TBUs indikatorer fanger opp.
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Effektiviteten i én kommune måles mot den mest effektive innen samme størrelsesgruppe. De 
mest effektive får en indeksverdi lik 1, de andre indeksverdier mellom 0 og 1. Det en ikke vet noe 
om, er om den eller de mest effektive kommunene er så effektive som det går an å bli. Men dersom 
det er sterk konkurranse eller insentiver til å nå indeksverdier på 1, må også de beste stadig 
forbedre seg for ikke å bli forbigått og falle nedover på resultatlisten. En slik dynamikk tilsier at 
de med indeksverdier på 1 også vil streve etter å bli enda bedre. Det synes ikke å være en så sterk 
konkurransedynamikk i dag.

Figur 4 viser noen resultater av effektivitetsanalysen i TBUs rapport fra november 2016. For alle 
tjenesteområdene er minimums- og maksimumsverdiene på kommunenivå angitt, sammen med 
et veid gjennomsnitt for de store sektorene barnehage, grunnskole, pleie og omsorg, og samlet for 
alle tre områdene. Indeksverdiene er et gjennomsnitt for årene 2014 og 2015. Maksimumsverdiene 
er per definisjon 1. Resultatene for kultur, SFO og barnevern fremstår som så lave at TBU er i tvil 
om modellens utsagnskraft for disse områdene. I figuren er minimums- og maksimumsverdien for 
disse sektorene angitt, men ingen verdi for veid gjennomsnitt. Sektorene barnehage, grunnskole 
og pleie og omsorg utgjør snaut 60 prosent av kommunenes utgifter.

Figur 4: Effektivitetsindikatorer for 338 kommuner. Maks, min og veid gjennomsnitt for hoved-
tjenesteområder og samlet for årene 2014-2015. 

Kilde: Det tekniske beregningsutvalg for kommunene 2016

Beregningene viser at effektiviteten gjennomgående er høyest i barnehage og grunnskole. Det 
veide gjennomsnittet på effektivitetsindeksene er høyere og spredningen mindre enn for pleie og 
omsorg. Det veide gjennomsnittet for barnehage og grunnskole er henholdsvis 0,90 og 0,89, mens 
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den for pleie og omsorg er 0,86. Dersom alle kommunene skulle bli like effektive som de beste, 
vil effektiviteten i barnehage og grunnskole bedres med vel 10 prosent. For pleie og omsorg er 
effektivitetspotensialet 14 prosent, og for kommunene samlet er det 12 prosent (veid gjennomsnitt 
på samlet effektivitet er 0,88). Hvis en antar at dette er representativt for samlet produksjon i 
kommuneforvaltningen, tilsier det et teoretisk innsparingspotensial på omlag 50 mrd. kroner, uten 
at tjenestetilbudet reduseres.4 Som sagt gjelder dette kun effekten av at alle kommuner blir like 
effektive som den mest effektive i sin størrelsesgruppe. I tillegg kommer mulighetene for uthenting 
av skalagevinster gjennom en kommunereform som reduserer antallet små kommuner.

Figur 5: Sammenheng mellom inntekt og effektivitet

Kilde: Det tekniske beregningsutvalg for kommunene 2016

Figur 5 er et boksdiagram som illustrerer at jo høyere inntekt en kommune har, jo lavere er 
effektiviteten. DEA-score på den vertikale aksen er det samme som effektivitetsindikatoren som 
er presentert foran. Horisontalaksen viser korrigert inntekt, som er enkeltkommunenes samlede 
inntekter per innbygger, korrigert blant annet for forskjeller i alderssammensetningen i befolkningen 
og annet som påvirker en kommunes inntektsbehov. Høyden på boksene over hvert inntektsnivå 
angir spredningen på kommunenes effektivitet i denne gruppen innenfor 1. til og med 3. kvartil. 
Den horisontale streken i hver boks er median-effektiviteten til kommunene i inntektsgruppen, og 
de vertikale strekene over og under boksene angir rommet for antatte ekstremverdier, mens prikk 
angir ekstremverdi.5 Et boksdiagram inneholder dermed informasjon både om ”normalkommunens” 
effektivitet (medianen) og spredningen rundt denne i de forskjellige inntektsintervallene. Figuren gir 
et klart bilde av at kommuner med god råd (høy inntekt), har lavere effektivitet enn de med stram 
økonomi. I de to høyeste inntektsintervallene er det ingen kommuner som har høyest effektivitet. 

Figur 5 gir en sterk indikasjon på at stramme budsjettrammer kan være en effektiv måte å tvinge 
igjennom høyere effektivitet på. Det indikerer også at store bevilgninger ikke gir tilsvarende bedring 
i tjenestetilbudet. En del av en inntektsøkningene synes å tyte ut i mindre effektivitet. Ifølge 
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analysen i SØF-rapport 03/14 er det også slik at en kommune som har høy effektivitet i en sektor har 
en tendens til å ha høy effektivitet også i de andre tjenesteområdene.

Analysen i TBU-rapporten 2016 (og 2015) viser at det gjennomgående er færre kommuner som 
driver effektivt blant de som er små enn de store, selv om små sammenlignes med små og store 
med store. Det vil si at eventuelle skalafordeler og ulemper skal være korrigert bort. Det tekniske 
beregningsutvalget har ingen god forklaring på hvorfor småkommunene kommer svakere ut. Det 
pekes på at det kan være mer feil i dataene fra småkommunene, og at slike feil slår kraftigere i ut 
beregningene når kommunene er små. Men det kan heller ikke utelukkes at det er mer ujevn kvalitet 
på administrasjonen i mindre kommuner enn i store. 

Hva har skjedd med effektiviteten over tid? TBU-rapporten for 2016 inneholder en beregning av 
utviklingen i effektiviteten i perioden 2008-2015. I løpet av syvårsperioden er effektiviteten beregnet 
til å ha økt med 4,1 prosent i kommunene samlet, som gir en gjennomsnittlig produktivitetsvekst 
på 0,6 prosent per år. Utviklingen i effektiviteten til de ulike tjenesteområder og samlet er illustrert 
i figur 6. 

Senter for økonomisk forskning ved NTNU presenterte i SØF-rapport 03/14 produktivitets-
beregninger for perioden 2010-2013. De viste en svak nedgang i den gjennomsnittlige 
effektivitetsindeksen (veid med befolkningsstørrelse) fra 2010-2011, en oppgang på nær ½ 
prosentpoeng året etter og en bedring i effektiviteten på hele 1,9 prosentpoeng fra 2012-2013. 
For hele perioden samlet, var det en svak bedring i effektiviteten. Beregningene i TBU-rapporten 
fra 2016 for perioden 2010-13 er på linje med det forskerteamet i Trondheim presenterte i SØF-
rapporten fra 2014.

Figur 6: Utvikling i beregnet effektivitet 2008-2015. 2008=100

Kilde: Det tekniske beregningsutvalg for kommunene 2016
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De 10 største kommunene
Som nevnt foran, utarbeides det egne nøkkeltall, inklusive produksjons- og effektivtetsberegninger, 
for landets 10 største kommuner. Omlag 1/3 av landets befolkning bor i de såkalte ASSS-
kommunene, som er Bergen, Bærum, Drammen, Fredrikstad, Kristiansand, Oslo, Sandnes, 
Stavanger, Trondheim og Tromsø. I produksjonsindeksene for storkommunene er det flere ele-
menter som inngår enn i TBU-rapportene, og det lages produksjonsindekser og effektivitets-
beregninger for noen flere tjenestesektorer, blant annet for byggesaksbehandling og eiendoms-
forvaltning. ASSS-kommunene har etablert nettverk for de ulike tjenesteområdene, og nettverkene 
er styrt av en programkomité bestående av representanter som opptrer på vegne av rådmennene i 
kommunene. Kommunenes sentralforbund (KS) er sekretariat for ASSS-samarbeidet. 

Hvert år lager KS omfattende rapporter hvor de 10 kommunene sammenlignes med et bredt spekter 
av indikatorer, herunder produksjonsindekser og effektivitet. Det lages en rapport for hver av 
kommunene, og en samlerapport. 

Som et eksempel på innholdet i en produksjonsindeks for ASSS-kommunene, vises i tabell 2 
sammensetningen på indeksen for grunnskole. Tabellen er hentet fra ”Hovedrapport ASSS-
nettverket 2016”. Sammenlignet med TBUs produksjonsindeks er grunnskolepoeng og resultatene fra 
nasjonale prøver i 8.klasse, i produksjonsindeksen for ASSS-kommunene supplert med blant 
annet nasjonale prøver for 5. klasse og eksamensresultater. Vektene elementene inngår i 
produksjonsindeksene med, blir da også annerledes enn i TBUs indeks. 

Effektivitet beregnes også på en annen måte enn av Det tekniske beregningsutvalg. Som ressurs-
innsats brukes i utgangspunktet kommunenes driftsutgifter til de ulike tjenesteområdene. Faktiske 
utgifter korrigeres imidlertid for forskjeller i det som er definert som kommunenes utgiftsbehov, 
det vil si at det gjøres korreksjoner for forskjeller i kommunenes befolkningssammensetning, for 
forskjeller i sosioøkonomiske forhold og i bosettingsmønster. Ved disse korrigeringene bruker KS/
ASSS-nettverket kostnadsnøklene i inntektssystemet for kommunene. Videre korrigeres utgiftene 
for forskjeller i kommunenes pensjonsutgifter og arbeidsgiveravgift. Dette er faste utgifter som 
kommunene ikke kan påvirke, og som vil variere med alderssammensetningen på de ansatte, og 
med hvilken arbeidsgiveravgiftssone kommunene er i. Effektivitet beregnes deretter som oppnådd 
produksjonsindeks per korrigerte utgiftskrone. 

Tabell 2: Sammensetningen på produksjonsindeksen for skole

Kilde: Hovedrapport ASSS-nettverket 2016
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I ASSS-rapportene sammenlignes kommunene også på en annen måte enn det som gjøres av TBU. 
TBUs effektivitetsindekser måler en kommunes relative effektivitet i forhold til den mest effektive i 
sin størrelsesgruppe. I ASSS-analysene måles den enkelte kommune opp mot det uveide gjennom-
snittet av de 10 ASSS-kommunene. De som er bedre enn gjennomsnittet har effektivitetsindeks-
verdier større enn 1, mens de med lavere effektivitet enn gjennomsnittet har verdier under 1. I 
figur 7 vises produksjonsindeks, korrigerte utgifter og effektivitet for de 10 ASSS-kommunene i 2015. 
Gjennomsnittet vises med linjen som marker indeksverdien 1.

Som benchmarking-metode er det klart bedre å bruke den beste som målestokk for hvordan en 
selv driver, slik det gjøres av TBU, enn et gjennomsnitt. Ved benchmarking mot beste praksis får 
en bedre frem hva potensialet for effektivisering er, hva en har å strekke seg etter, enn ved bruk av 
et gjennomsnitt som målestokk. Når gjennomsnittet brukes, vil en lett kunne være fornøyd hvis en 
ligger på gjennomsnittet eller er litt over.

Figur 7: Indikator for effektivitet i samlet tjenesteproduksjon i ASSS-kommunene i 2015

Kilde: Trond Hjelmervik Hansen, KS
     
Figur 7 viser både indeks for produksjon, korrigerte driftsutgifter og effektivitet for de 10 ASSS-
kommunene. Drammen fremstår som den klart mest effektive av de 10, med Kristiansand som en 
god nummer to. Oslo fremstår med lavest effektivitet. Drammen har et produksjonsnivå på linje 
med gjennomsnittet, men betydelig lavere korrigerte utgifter. Kommunens effektivitet har nok mye 
sammenheng med at inntektene per innbygger er relativt lave og har vært slik lenge. Skattenivået 
per innbygger er ikke spesielt høyt, og Drammen har en størrelse og beliggenhet som gjør at 
kommunen i liten grad er berettiget til noen av de spesielle tilleggene som finnes i kommunenes 
inntektssystem. Tromsø, som på grunn av sin geografiske beliggenhet nyter godt av spesielle 
overføringer og rabatter som lav arbeidsgiveravgift, har det desidert høyeste produksjons- og 
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utgiftsnivået, og middels effektivitet. Hadde Tromsø hatt samme effektivitet som Drammen, kunne 
produksjonen vært omlag ti prosent høyere, eller inntektene til Tromsø kunne vært redusert med 
omlag 10 prosent ved mindre overføringer fra staten.

Det er begrenset med tilbakegående effektivitetstall fra ASSS-nettverket. Beregningene foretatt i 
regi av KS viser imidlertid stabil effektivitet i de 10 kommunene i 2012-14, og en bedring på 0,8 
prosent i 2015.6 

Oppsummering om bruk av benchmarking for kommunene
Det er i løpet av de siste 10-15 årene bygd opp et omfattende datagrunnlag for kommunene, noe 
som gjør det mulig å sammenligne hvor effektivt hver kommune driver, samlet sett og innenfor 
de største virksomhetsområdene. KOSTRA-databasen til Statistisk sentralbyrå (SSB) er en sentral 
datakilde som brukes i analysene. Både i regi av Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og 
fylkeskommunal økonomi (TBU) og Kommunenes sentralforbunds (KSs) nettverk for de ti største 
kommunene (ASSS-nettverket) utarbeides det sammenlignende analyser av effektivitet. TBUs 
analyser måler kommuner av noenlunde lik størrelse mot den mest effektive i gruppen, mens ASSS-
analysene måler de ti kommunene mot gjennomsnittet for gruppen. TBUs metode med å bruke 
de beste kommunene som referanse er å foretrekke når formålet er benchmarking. Men for ASSS-
kommunene brukes et betydelig mer rikholdig sett med nøkkeltall når kommunene sammenlignes. 

Både SSBs KOSTRA-database og beregningene i regi av TBU og ASSS-nettverket er lett offentlig 
tilgjengelige. Tilgjengeligheten til effektivitetsberegningene Senter for økonomisk forskning (SØF) 
har utført for TBU ble i november 2016 gjort enda bedre tilgjengelige ved etableringen av en 
egen web-løsning på Kommunal og moderniseringsdepartementets hjemmeside.7 God offentlig 
tilgjengelighet til denne type data er viktig for å øke oppmerksomheten om hvordan en driver 
sammenlignet med andre, og for å øke forståelsen for at effektiviseringstiltak er nødvendig. Ingen 
liker å se i full offentlighet at en driver lite effektivt.

Ut fra TBUs beregninger, kan kommunene, uten sammenslåinger, teoretisk bedre effektiviteten 
med omlag 12 prosent. Det betyr at man i kommunesektoren teoretisk kunne spart omlag 50 
milliarder kroner, uten at produksjonen behøvde å gå ned. I praksis er det urealistisk å tenke seg at 
alle kommuner skulle bli like gode som den beste i sin størrelsesgruppe. Men spriket i effektivitet 
kommunene i mellom, og mellom tjenesteområdene, bør kunne reduseres betydelig, og så mye at en 
effektivisering på omlag halvparten av det teoretiske kunne være mulig. Det ville gitt en innsparing 
på rundt 25 milliarder kroner, som også er et betydelig beløp. 

Effektivitetseffekter av kommunesammenslåinger er ikke med i analysene referert til foran. Når det 
er stordriftsfordeler i kommunene, vil sammenslåinger gjøre det mulig å hente ut slike gevinster 
i tillegg. Det er også grunn til å tro at større kommuner lettere ville kunne hente ut effektivitets-
gevinster enn små, fordi de har større og mer kompetente administrasjoner til å identifisere og 
gjennomføre effektivitetsgevinster. Figur 4 og 7 viser at spredningen i effektivitet mellom alle 
kommunene er omlag tre ganger så stor som spredningen mellom de ti største kommunene.
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Det er opptil hver enkelt kommune om de vil bruke, og hvordan de vil bruke, benchmarking-tallene 
som TBU og KS utarbeider. Insentivene til å lete etter og gjennomføre effektiviseringstiltak burde 
være der, fordi kommunene i utgangspunktet vil beholde gevinstene selv, og vil kunne bruke 
dem til å bedre tjenestetilbud. Men motstanden mot og usikkerheten knyttet til omstillinger vil 
ofte være sterke motkrefter. Bruken av dataene i for eksempel budsjett- og planarbeidet varierer 
derfor kommunene i mellom. Knappe budsjettrammer synes imidlertid å gi sterke insentiver til 
effektivisering. Man kunne derfor tenkt seg at kommuner som drev mindre effektivt fikk reduksjon i 
overføringene fra staten, ved at effektivitetsparametere ble bygd inn i kommunenes inntektssystem. 
Det ville gjort at alle kommunestyrer og –administrasjoner måtte forholde seg til benchmarking-
beregninger, og ha større oppmerksomhet rettet mot effektiviseringstiltak. 

Bruk av benchmarking i staten
Det er svært ulik karakter på de oppgavene staten fyller. På noen områder drives ganske standard-
isert produksjon, som tinglysningen ved Kartverket, Innkrevingssentralen og deler av Skatte-
vesenet. Man har andre tjenesteområder hvor resultatene også er konkrete, som pasientbehandling, 
politi og domstoler, mange av tjenestene til NAV og høyere utdanning, men hvor enkeltsakene 
kan være svært forskjellige og krever svært ulik ressursinnsats. Endelig har man forvaltningen 
og tilsynssystemene, hvor produktene er mindre konkrete og mer krevende å måle. De ulike 
virksomhetene som staten har ansvaret for, er også styrt forskjellig. Noe er styrt gjennom en stram 
linjeorganisasjon (for eksempel Skatteetaten), mens andre deler av virksomheten er organisert i 
relativt selvstendig desentrale enheter (for eksempel høyere utdanning og helseforetakene). Det 
er også mellomløsninger.

Det er særlig når en ikke har direkte sentral styring at forskjeller i måte å drive på, og dermed 
kostnadsnivå, lett kan oppstå. Risikoen er mindre når en sentral ledelse styrer rutiner, oppgaver 
og ressursbruk direkte. Bruk av benchmarking innen statlig virksomhet kan derfor særlig være 
hensiktsmessig på områder der styringsstrukturene er relativt desentralisert. 

Direktoratet for økonomistyring (DFØ) og Direktoratet for forvaltnings og IKT (Difi) er to sentrale 
enheter som på hver sin måte har som mål å fremme effektiv ressursbruk i staten. DFØ gjennom 
samling av produksjonsoppgaver som regnskap og lønnskjøringer, gjennom forvaltningen av 
økonomireglementet og rådgivning om styringssystemer. «Effektiv ressursbruk” i staten er DFØs 
visjon. Difi har et særlig ansvar for fornying av offentlig sektor, mye gjennom å være pådriver 
med å ta i bruk digitale løsninger. Mye kan tilsi at det sentralt i staten burde være en enhet som 
var pådriver og koordinator for metode og anvendelser av benchmarking og effektivitetsmåling i 
statlige virksomheter. Det fremstår som mest naturlig at DFØ kunne hatt en slik rolle, men i et 
samarbeid med Difi, som bistår statlige enheter med å gjennomføre effektiviseringer. I dag er 
det opp til de ulike virksomhetsområdene selv om benchmarking skal brukes, og utvikle metoder 
for det. 

DFØs rolle i dag når det gjelder resultatmåling, er rådgivning og opplæring. Det skriver på sin 
hjemmeside: ”DFØ ønskjer å gjere statlege verksemder betre i stand til å ta i bruk økonomiske 
data i styringa.” Etter en kartlegging direktoratet gjorde i 2011 om hva statlige virksomheter kunne 
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ønske seg av leveranser, har det begynt å publisere gode eksempler på effektiviseringstiltak. To 
slike rapporter er laget, en om Statens utlendingsdirektorat (UDI) og en om Statens innkrevingssentral. 
DFØ, eller enn annen sentral enhet, burde hatt en mer operativ pådriver- og metoderolle enn i dag.

Data om statlige virksomheter er langt mindre tilgjengelig og mer fragmentert enn tilfellet er for 
kommunene. Data er spredd på en rekke databaser laget og forvaltet av de enkelte etatene. For 
eksempel har Politidirektoratet en database for politiets virksomhet, Helsedirektoratet har det 
samme for spesialisthelsetjenesten, Kunnskapsdepartementet ved Norsk senter for forskningsdata 
(NSD) har en database for høyere utdanning, og Difi har en database med overordnede tall for 
offentlige ansatte, statens organisering, offentlig innkjøp og digitalisering. Man var i gang med å 
samle statistikk om statlige virksomheter i en database i Statistisk sentralbyrå, tilsvarende som 
KOSTRA for kommunene. Databasen fikk navnet Statres. Prosjektet og databasen ble imidlertid 
avsluttet i 2014, fordi den ble lite brukt. SSB brukte nye definisjoner og standarder, slik at dataene 
skulle være sammenlignbare også med internasjonale tall. De ulike statlige virksomhetene fort-
satte imidlertid å vedlikeholde og bruke sine databaser basert på de definisjonene de var vant til, 
fremfor å ta i bruk Statres. 

Det er uheldig at Statres ble lagt ned. Ved å samle data ett sted, og hos SSB, ville dataene blitt 
langt mer tilgjengelige, og en ville sikret større grad av sammenlignbarhet på tvers i Norge, og med 
tilsvarende internasjonale data. Ideen som Statres bør tas opp igjen, men da gjennomføres slik 
at de lokale databasene samtidig legges ned. Det tilsvarer det som ble gjort da produksjonen av 
kredittmarkedsstatistikken ble overført fra Norges Bank til SSB for noen år siden.

I det følgende sees det på bruken av benchmarking i tre statlige virksomhetsområder med relativt 
desentraliserte strukturer: spesialisthelsetjenesten, politiet og høyere utdanning. Alle tre er relativt 
store områder, tilsammen står de for en utgiftspost på statsbudsjettet for 2017 på nær 200 milliarder 
kroner. 

Spesialisthelsetjenesten
Helt siden 1988 har det vært utarbeidet data og rapporter hvor en har sammenlignet driften ved 
landets sykehus, etterhvert helseforetak. SINTEF i Trondheim hadde i oppdrag å utarbeide slike 
analyser frem til 2010, da Helsedirektoratet overtok. Data for spesialisthelsetjenesten er samlet 
i en database i Helsedirektoratet kalt SAMDATA, og hvert år lages det en rapport basert på data 
for det siste året. I september 2016 kom rapporten ”SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2015”. 
Rapporten inneholder blant annet et kapittel om produktivitetsutviklingen i den somatiske delen av 
spesialisthelsetjenesten. 

Aktiviteten, eller produksjonen, ved sykehusene måles ved såkalte DRG-poeng (DRG står for  
iagnoserelaterte grupperinger). DRG er et system hvor sykehusopphold og polikliniske konsul-
tasjoner klassifiseres i grupper ut fra at de krever tilnærmet samme ressursinnsats, samtidig som 
klassifiseringen er medisinsk meningsfull. DRG-systemet er basert på nasjonale standarder for 
ressursinnsats. Ved å summere DRG-poeng blir det mulig å summere produksjonen på tvers av 
diagnoser og behandlinger. I de årlige SAMDATA –rapportene måles produktivitet ved å beregne 
helseforetakenes kostnader i faste priser knyttet til pasientbehandlingen per DRG-poeng. Kostnader 
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til forskning mv. er ikke med,8 og de nominelle pasientbehandlingskostnadene deflateres med 
relevante prisindekser for å få frem reell ressursinnsats. Produktiviteten bedres når kostnadene per 
DRG-poeng faller, og forverres hvis ressursinnsatsen per DRG-poeng stiger.

Figur 8: Utvikling i kostnader (i faste priser), produksjonen (DRG-poeng) og produktivitet
 (kostnader per DRG-poeng) i den somatiske spesialisthelsetjenesten

Figur 8 A og B er hentet fra 2015-rapporten om spesialisthelsetjenesten. I figur 8A vises utviklingen 
i produksjonen målt i DRG-poeng, i kostnader totalt og utenom pensjonsutgifter, begge deflatert til 
realkostnader, og produktivitet målt som realkostnader per DRG-poeng. Alt er på indeksform, hvor 
2011 er satt lik 100. Som for kostnader, er det også gjengitt to kurver for produktiviteten, en hvor 
samlede kostnader brukes og en hvor en holder pensjonskostnader utenom. 

I beregningene synes en å ha noen problemer med deflateringene for å komme frem til reell 
ressursinnsats i produksjonen. Årsaken til at det brukes kostnader med og uten pensjonsutgifter, er 
at pensjonskostnadene har økt mer enn andre kostnader de siste årene, og at det ikke har noe med 
om et sykehus driver effektivt eller ikke. Når en tar utgangspunkt i kostnader med pensjonsutgifter, 
deflateres de nominelle tallene med Statistisk Sentralbyrås (SSBs) prisindeks for statlige helseutgifter. 
Den skal fange opp effekten av merkostnadene knyttet til pensjoner. I prinsippet skal derfor 
effekten av den relativt sterke økningen i helseforetakenes pensjonsutgifter nøytraliseres gjennom 
deflateringen. Når en tar utgangspunkt i kostnader eksklusive pensjonsutgifter og deflaterer med en 
prisindeks hvor pensjonskostnadene ikke er med, burde en kommet frem til omlag samme utvikling 
i reelle kostnader som når en tar utgangspunkt i samlede kostnader. Det gjør man imidlertid ikke. 
Helsedirektoratet deflaterer kostnadene eksklusive pensjonsutgifter med samme prisindeks som 
brukes i statsbudsjettet. Den er eksklusive pensjonskostnader, da økte pensjonskostnader ivaretas 
som særskilt bevilgning på budsjettet.
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På grunn av spriket i resultatene når en tar utgangspunkt i samlede kostnader og kostnader eks-
klusive pensjonskostnader, brukes begge beregningene av Helsedirektoratet, og det er uklart hvilken 
metode de har mest tiltro til. Figur 8A indikerer en produktivitetsvekst på fire prosent i perioden 
2011-2015 når ressursinnsatsen er totale kostnader, men bare én prosent når ressursinnsatsen er 
kostnader utenom pensjonsutgifter.

Figur 8B viser utviklingen i kostnader per DRG-poeng (det vil si det inverse av produktivitets-
utviklingen) i de fire regionale helseforetakene i forhold til nasjonalt nivå. Her brukes samlede ut-
gifter i beregningen av produktivitet. Helse Vest har de laveste kostnadene per DRG-poeng, mens 
Helse Nord har de høyeste. I årene etter 2011, har Helse Sørøst og Midt-Norge bedret sin relative 
stilling noe, Helse Vest har vært stabilt mest effektiv, mens kostnadene i forhold til produksjonen i 
Helse Nord har ligget høyest og økt markert relativt til de andre regionale foretakene. Figur 9 viser 
at det innen hver region også kan være store forskjeller i effektivitet de enkelte helseforetakene i 
mellom. Vestre Viken, Vestfold og Innlandet har sammen med privateide Lovisenberg de laveste 
kostnadene per DRG-poeng, mens Finnmarkssykehuset har de høyeste. 

Figur 9: Helseforetakenes kostnader per DRG-poeng i forhold til gjennomsnittet 
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Man har ikke noe klart svar på hvorfor helseforetakene i nord driver klart mindre effektivt enn 
i resten av landet. Det kan ha sammenheng med at helseforetakene i Nord-Norge må ha større 
beredskapskapasitet enn i Midt- og Sør-Norge, på grunn av store avstander. Hvor mye det eventuelt 
kan forklare er det ikke mulig å få tall for.

En svakhet i Helsedirektoratets årlige SAMDATA-rapport er at beregningene ikke korrigeres for 
endringer i DRG-systemet. Det gjøres stadig mindre endringer i definisjoner og grupperinger i 
systemet. Det er også slik at poengberegningene endres når det innføres nye behandlingsformer, 
som følge av ny teknologi og/eller nye forskningsresultater. Det kan både slå ut i endret ressurs-
innsats per aktivitet i behandlingen, nye aktiviteter som erstatter gamle, og i endringer i hvor 
stor andel av behandlingskostnadene som bæres av de ulike aktivitetene. Når mer effektive 
behandlingsprosedyrer bygges inn i DRG-systemet, fanges det ikke opp som produktivitetsvekst i 
Helsedirektoratets beregninger, noe som tilsier at de beregningene over noen år undervurderer 
produktivitetsveksten ved den somatiske spesialisthelsetjenesten. 

På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet presenterte forskere fra Frisch-senteret, NTNU 
og SINTEF i juni 2016 en rapport med beregninger av produktivitetsutviklingen for perioden 1999-
2014, basert på uendret grupperingslogikk og vekter i DRG-systemet.  (Anthun m.fl.: ”Produktivitet 
i spesialisthelsetjenesten”, Working Paper  2016/7, Health Economic Research Network (HERO),  
UIO). Det ble tatt utgangspunkt i DRG-poengene slik de ble beregnet i 2011. I HERO-rapporten  
måles ressursinnsatsen omlag på samme måte som i SAMDATA-rapportene, når en der bruker 
kostnader ved pasientbehandlingen inklusive pensjonskostnader. Anthun m.fl.  kom frem til 
en produktivitetsvekst i den somatiske spesialisthelsetjenesten på 24,7 prosent på nasjonalt 
plan i perioden 1999-2014, eller i gjennomsnitt omlag 1,5 prosent per år. Produktivitetsveksten 
kom imidlertid støtvis, med sterk vekst i årene 1999-2003 og i 2010-2011. I årene 2004-2010 og 
2011-2014 var produktivitetsveksten omlag null. Nullvekst i produktiviteten i 2011-2014 er på linje  
med beregningene i den siste SAMDATA-rapporten fra Helsedirektoratet. 

I rapporten fra juni 2016, peker forskerne på at produktiviteten bedret seg betydelig i etterkant 
av to reformer, innføringen av innsatsstyrt finansiering i 1997 og helseforetaksreformen med 
statlig eierskap i 2002. Ellers mener forskerne det er indikasjoner på at produktivitetsvekst i helse-
foretakene tvinges frem i år med stramme budsjettrammer.

En produktivitetsvekst på omlag 25 prosent i perioden 1999-2014 er betydelig. Dersom 
produktivitetsveksten hadde vært null i perioden, men produksjonen av DRG-poeng den samme, 
ville utgiftene til pasientbehandlingen i den somatiske spesialisthelsetjenesten i 2015 vært omlag 18 
milliarder kroner høyere enn hva de faktisk var.

I HERO-rapporten ser en også på om produktivitetsgevinstene kan ha kommet på bekostning av 
kvaliteten i behandlingen. Ut fra de indikatorene de tester, finner de ingen indikasjoner på det.
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Figur 10: Utvikling produktiviteten i de regionale helseforetakene i forhold nasjonalt nivå i 1999. 
Nasjonalt nivå i 1999 er satt lik 100

 

Kilde: Anthun m.fl 2016

Også beregningene i HERO-rapporten viser at det er store forskjeller i produktivitet og produk-
tivitetsvekst mellom de regionale helseforetakene, se figur 10. Helse Nord skiller seg også her ut 
med omlag ingen produktivitetsvekst fra årtusenskiftet. I 2000 skilte ikke Helse Nord seg vesentlig 
ut fra de andre helseforetakene, produktiviteten lå omlag på landsgjennomsnittet og på linje 
med Helse Sør-Øst. Mens det har vært en betydelig produktivitetsvekst i de andre helse-
foretakene, har Helse Nord omtrent stått stille. Produktivitetsveksten var sterkest i Helse Sør-Øst 
og Vest. I Helse Midt-Norge falt produktiviteten de første årene etter 1999, men steg deretter 
kraftig. Ytre rammer som avstander og befolkningstetthet kan påvirke produktivitetsnivået 
mellom helseregionene, men skulle over tid ikke gi store forskjeller i veksten i produktiviteten.

To av forfatterne av HERO-rapporten, Anthun og Kittelsen, er også medforfattere av en studie hvor 
produktiviteten i sykehusene i de nordiske land ble sammenlignet. Resultatene ble publisert i Journal 
of Productivity Analysis i juni 2015. Analysen viste at sykehusene i Finland har en effektivitet som 
er rundt 30 prosent høyere enn i Norge og de andre nordiske landene. Studien dekker årene 2005-
07. Andre studier viser også at produktiviteten til finske sykehus er vesentlig høyere enn i de andre 
nordiske landene. I studien fra 2015 pekes det på noen mulige årsaker til dette:

•	 Stramme budsjetter etter den økonomiske krisen i Finland på begynnelsen av 1990-tallet tvang 
gjennom effektiviseringer

•	 Bedre samarbeid mellom primærhelsetjenesten og somatiske spesialisthelsetjenesten
•	 Bedre samarbeid mellom de ulike profesjonene i sykehusene.

I en Civita- rapport fra 2013 vises det også hvor kostbar turnusordningen innen helse- og omsorgs-
sektoren i Norge er sammenlignet med i Finland.9 Ordningen i Norge fører til et langt større innslag 
av deltidsarbeidende enn tilfellet er i Finland, noe som bidrar lavere produktivitet.  
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Erfaringene fra Finland tyder på at produktivitetspotensialet i den somatiske spesialisthelse-
tjenesten i Norge langt fra er uttømt, gitt dagens medisinske utviklingsnivå og teknologi.

Hvordan brukes effektivitetsmål i budsjett- og planarbeidet i helsesektoren? Det er i hovedsak 
opp til de enkelte regionale helseforetak og helseforetak. Enkeltforetak har på eget initiativ søkt
 etter likesinnede de kan sammenligne seg med og lære av. Helsedirektoratet informerer om 
at blant annet St. Olavs Hospital i Trondheim og Helse Bergen søker å lære av hverandre. Dette 
er to helseforetak som skulle være ganske sammenlignbare.  Man kunne tenkt seg at det i 
budsjettprosessen fra regjeringens side ble lagt til grunn forutsetninger om produktivitetsvekst i 
de regionale helseforetakene, ut fra hva som har vært utviklingen de siste årene og ut fra hvordan 
helseforetakene ligger an i forhold til hverandre. Men som Anthun m.fl. sier:  ”Det har vært liten 
tradisjon i Norge for å legge denne typen forutsetninger om produktivitetsvekst inn som grunnlag 
for fastsettelse av budsjettrammer til helsetjenesten.” Det nærmeste en kommer er det sjablon-
messige kravet i statsbudsjettet om produktivitetsvekst i staten generelt. 

Politiet
I kjølvannet av terroranslaget 22. juli 2011 har det vært stor oppmerksomhet rettet mot politiets 
effektivitet og kvalitet. En analyse av politiets organisering og effektivitet kom i 2013, den såkalte 
Politianalysen.10 Analysen har munnet ut i en pågående reform, med overgang til større og mer 
like-artet organiserte politidistrikter, innføring av felles støttesystemer, nye arbeidsmetoder, 
bedre systemer for kunnskapsdeling og læring på tvers, samt bedre styring og ledelse. Ifølge 
Politidirektoratets reformplaner vil endringsprosessene pågå ut 2017, og målet er at ”I årene 
2018-2020 skal kvaliteten og effektiviteten i polititjenesten økes vesentlig”.11 Bedre systemer for 
kunnskapsdeling og læring tilsier at en bør bruke benchmarking systematisk. 

I Politianalysen foretas det en sammenligning av effektiviteten i politidistriktene ved hjelp av data 
fra straffesaksregisteret (Strasak), politiets styringsverktøy (PSV), Statistisk sentralbyrå og fra de 
enkelte politidistrikter. Man ser for eksempel på saksbehandlingstiden samlet sett og for kategorier 
av straffesaker, oppklaringsprosenter og andre indikatorer. I analysen bemerkes det blant annet at 
en politijurist i Asker og Bærum, og i Agder, behandler tre ganger så mange saker som en politijurist 
i Øst-Finnmark, uten at en kan se noen grunn til at det skal være slik. Det bemerkes også at man 
i Gudbrandsdalen politidistrikt har en saksbehandlingstid på uoppklarte saker som er 56 dager 
lenger enn på oppklarte saker. De aller fleste av de andre politidistriktene har greid å prioritere slik 
at tiden brukt på uoppklarte saker er kortere enn på oppklarte. Ut over det som settes av nasjonale 
mål, var det betydelige forskjeller i de målene som settes i politidistriktene og i graden av 
måloppnåelser. 

Figur 11, som er hentet fra Politianalysen, indikerer at det gjennomgående er en sammenheng 
mellom etterforskningstid og oppklaringsprosent, noe en også burde vente. Det tilsier at det må 
foretas en optimalisering av tidsbruken i politiet, mot de resultater som kan oppnås. Men figuren viser 
også at resultatet av å bruke mer tid på likeartede forbrytelser varierer mye mellom politidistriktene. 
I de tre årene figuren dekker, fikk tilsynelatende Øst-Finnmark, Follo og Romerike lite igjen for at de 
brukte relativt lang tid på etterforskningen av grove tyveri fra boliger o.l. 
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Figur 11: Oppklaringsandel og etterforskningstid for grovt tyveri fra bolig mv. 2009-2011

Kilde: NOU 2013:9 Politianalysen

I Politianalysen finner en ingen forklaring på forskjellene i effektivitetsindikatorene knyttet til at 
politidistriktene er av forskjellig størrelse. Forskjellene tilskrives at politidistriktene har prioritert 
forskjellig, og at man har forskjellige rutiner og organisering. Endring i dette er sentrale elementer i 
den pågående politireformen.

Det offentliggjøres regelmessig en rekke data og rapporter om politiets arbeid, men det publiseres 
ikke regelmessige analyser av effektiviteten ved de ulike politidistriktene. En årlig ressursanalyse 
er det nærmeste en kommer. I innledningen til den siste rapporten, som er for 2015, sies det at 
”Politiets ressursanalyse skal bidra til en kunnskapsbasert og målrettet styring av ressursene i 
politiet”. Men rapporten inneholder stort sett bare oversikter over bemanningsutvikling, kostnader 
og dekningsgrader, definert som antall politiansatte per 1000 innbygger. Det er ingen indikatorer 
for produksjon eller effektivitet, for eksempel i form av oppdateringer av indikatorene brukt i 
politianalysen. Slike sammenlignende indikatorer og analyser bør komme når politiet skal begynne å 
høste gevinstene av reformen i 2018 og fremover. Uten det kan en vanskelig lære av hverandre for å 
øke kvaliteten og effektiviteten, som er hovedmålene med reformen.

I studien ”Måling av effektivitet i etterforskningen” av Johannes Knutsson (Politihøyskolen 2013) 
advares det mot å bruke enkle nøkkeltall som oppklaringsprosenter og saksbehandlingstid som 
styringsmål for politiet. Det vises til at behovet for saksbehandlingstid varierer mye mellom type 
lovbrudd, og omstendighetene rundt dem. Sykkeltyveri med ukjent gjerningsperson er vanskelig å 
oppklare, mens det kan være enkelt å oppklare lovbrudd politiet ser ved oppsøkende virksomhet, 
f.eks. salg av narkotika. Aggregerte nøkkelindikatorer har helt klart sine svakheter, mener Knutsson, 
og kan ikke brukes alene eller ukritisk. Politiets adferd kan påvirkes på en uønsket måte dersom 
det settes enkel kvantitative måltall. 
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Knutssons påpekning og advarsel er helt klart relevant. All statistikk må brukes med forsiktig-
het. Fordi aggregerte nøkkeltall kan gi feil bilde av effektivitet, også skjule forskjeller, er det viktig 
å bruke flere indikatorer, og i størst mulig grad sammenligne etterforskningstiden mv. på mest mulig 
likeartede lovbrudd.  Videre må en se på utviklingen over noe tid. Hvis store forskjeller i hånd-
teringen av likeartede oppgaver vedvarer over tid er det god grunn til å mistenke at det skyldes 
forskjeller i effektivitet. Det gir i det minste grunn til å sjekke ut nærmere om det er tilfellet, eller 
om det kan forklares på annen måte. Det bør også bli lettere å bruke sammenlignende nøkkeltall 
fremover, siden politidistriktene er blitt større. Større distrikter tilsier at man i større grad har alle 
mulige typer saker i alle distriktene, og at spesielle enkeltsaker i enkelte år får mindre innflytelse på 
indikatorene i hvert enkelt distrikt.

Høyere utdanning
Kunnskapsdepartementet publiserer årlig ”Tilstandsrapport for høyere utdanning”, en rapport 
som gir oversikt over ressursbruken på universiteter og høyskoler, avlagte grader, frafall blant 
studentene, publisering av forskningsarbeider mv. Den siste som ble publisert, kom i mai 2016 
og dekker året 2015. Tilstandsrapportene inneholder imidlertid ingen analyser av effektiviteten 
til utdanningsinstitusjonene hver for seg eller samlet, det vil si ressursbruk sammenholdt med 
produksjon. Departementet har imidlertid ved to anledninger, i 2010 og i 2014, bestilt slike analyser 
fra Frisch-senteret ved Universitetet i Oslo. Den siste, Rapport 3/2014 fra Frisch-senteret, er 
skrevet av Edvardsen, Førsund og Kittelsen. Metoden som brukes, tilsvarer den som ble brukt i 
analysen av spesialisthelsetjenesten (DEA-metoden), og har noen av de samme forfatterne.

Rapporten fra Frisch-senteret dekker perioden 2004-2013, og alle universiteter og høyskoler, også 
private som mottar offentlig støtte. Man søker å beregne en beste praksis, eller produksjonsfront. En 
ser både på hvordan produktiviteten innen høyere utdanning totalt har endret seg i perioden, hva 
som har skjedd med enkeltinstitusjoner, og det potensialet institusjonene har til høyere effektivitet 
et gitt år. Potensialet er forskjellen mellom faktisk effektivitet og beregnet beste praksis.

I analysen til Edvardsen mv. inngår fire elementer i produksjonsindeksen: 
•	 Lavere grads studiepoeng per år
•	 Høyere grads studiepoeng per år
•	 Publiseringspoeng per år
•	 Avlagte doktorgrader per år

I analysen brukes to innsatsfaktorer, antallet faglige årsverk og årsverk ellers (unntatt renhold). 
Bygninger er ikke med som innsatsfaktor, og i produksjonsmodellen er det heller ikke med noen 
kvalitetsindekser, som karakterer, eksterne forskningsmidler eller indeks for hvor mye forsknings-
arbeider ved institusjonene siteres. Antallet variabler har måttet begrenses for å få tilstrekkelig 
utsagnskraft ut av de begrensede dataene.

Edvardsen mv. kom frem til at det i perioden 2004-2013 har vært en produktivitetsvekst på 27 
prosent i utdanningsinstitusjonene samlet, men med betydelig spredning institusjonene i mellom. 
I figur 12 vises utviklingen i produktiviteten til de største utdanningsinstitusjonene. I det siste 
året, 2013, er produktiviteten til Universitetet i Oslo (UiO), i Bergen (UiB), NTNU i Trondheim, 
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Høyskolen BI og Norges Handelshøyskole (NHH) ganske lik, mens de startet ut ganske forskjellig i 
2004. NTNU, UiB og UiO startet med relativ lav produktivitet i 2004, men har hatt en kraftig bedring 
i løpet av tiårsperioden. Både NHH og den private høyskolen BI hadde høy produktivitet allerede i 
2004, og utviklingen frem til 2013 har vært ganske flat, med litt opp eller ned i enkelte år.  

Av de store institusjonene skiller Høyskolen i Oslo og Akershus (HiOA) og Universitetet i Tromsø (UiT) 
seg negativt ut. Produktiviteten til HiOA har falt i årene etter 2004, etter at høyskolen startet på 
samme nivå som UiO. 

Figur 12: Utviklingen i teknisk produktivitet i største institusjonene for høyere utdanning

Kilde: Frisch-senteret, rapport 3/2014

Edvardsen m.fl. finner ingen klare skalafordeler, det vil si at store institusjoner gjennomgående er 
mer effektive enn små. Små institusjoner er ofte spesialiserte og kan av den grunn oppnå 
stordriftsfordel innen det fagområdet de driver. Store institusjoner synes imidlertid å ha høyere 
forskningseffektivitet enn små, men lavere undervisningseffektivitet. 

I rapporten fra Frisch-senteret har forskerne også forsøkt å beregne det teoretiske 
innsparingspotensialet i institusjonene for høyere utdanning. Det er gjort ved å se på hvor mange 
færre årsverk institusjonene kunne greid seg med, dersom de drev like effektivt som de mest effek-
tive. Man ser på situasjonen slik den var i 2013, og legger inn en usikkerhetsmargin som tilsier at det 
er 95 prosent sannsynlighet for at det teoretiske potensialet ligger innenfor intervallet. Interessant 
nok er det tre private utdanningsinstitusjoner drevet at ideelle stiftelser som har høyest effektivitet, 
Lovisenberg Diakonale Høyskole, Høyskolen Diakonova og Høyskolen Betanien. Deretter kommer 
Westerdals Høyskole, Høyskolen i Hedmark, Høyskolen i Lillehammer og Høyskolen i Buskerud. 
Samlet effektivitet i institusjonene for høyere utdanning er beregnet til ca. 77 prosent av best 
praksis. Tas det hensyn til usikkerheten i beregningene, kan en si at det teoretiske potensialet er en 
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innsparing på 19-29 prosent av årsverkene, både fagpersonell og andre, i sektoren. Alternativt, at 
en ville kunne øke produksjonen innen høyere utdanning med det samme uten å øke antall ansatte. 
I praksis er det nok slik at ikke alle vil kunne bli den beste, men en effektivisering på 10-20 prosent 
burde være mulig. Det er også grunn til å tro at dersom alle strever etter å bli mest effektiv, vil en 
raskere flytte fronten for hva som er mest effektivt. All erfaring tilsier av konkurranse om å bli best 
driver frem forbedringer som alle vil kunne nyttiggjøre seg.

Som nevnt foran er ikke kvalitetsindikatorer med i analysen fra Frisch-senteret. Man kunne tenke 
seg at de som brukte mest ressurser i forhold til produksjonen, oppnådde høyest kvalitet. Ut fra 
internasjonale rangeringer av beste universiteter og høyskoler, er det ingenting som tyder på det. 
I U-multirank, som utarbeides i regi av EU-kommisjonen, er 15 norske universiteter og høyskoler 
med.12 I den siste oppdateringen fra 2016 kommer for eksempel Høyskolen i Oslo og Akershus og 
universitetet i Tromsø, begge med relativt lav effektivitetsscore, et godt stykke ned på kvalitetslisten 
av de 15 norske institusjonene, HiOA på 10. plass og Universitetet i Tromsø på 8. plass. 

I og med at analyser av effektiviteten til universiteter og høyskoler er noe som fra tid til annen 
bestilles av departementet, er ikke beste praksis noe som brukes jevnlig av de enkelte institusjoner 
eller av departementet i budsjettprosessen. For at det skulle skje, ville det vært en nødvendig 
at de årlige rapportene om tilstanden til høyere utdanning inneholdt analyser av effektivitets-
utviklingen, tilsvarende som rapportene til TBU for kommunal og fylkeskommunal økonomi, og 
Helsedirektoratets rapporter om spesialisthelsetjenesten. Når ad hoc-analysene utarbeidet av 
Frisch-senteret tyder på et betydelig potensial for effektivitetsgevinster, burde beste praksis-
analyser blitt oppdatert årlig. Slike analyser bør imidlertid kombineres med kvalitetsrangeringer. Det 
burde settes som ambisjon at norske utdanningsinstitusjoner skulle høyere opp på de internasjonale 
rangeringene av de beste utdanningsinstitusjonene, og det burde skapes en sterkere konkurranse 
institusjonene i mellom i Norge. Systematisk og full offentlighet om hvordan institusjonene rangerer 
både på effektivitet og kvalitet kunne bidra til det.

Konklusjoner
Analysene som er gjennomgått foran, tyder på store forskjeller i effektivitet enkelt-tjenestesteder i 
mellom, og at det er innsparingspotensial for flere ti-talls milliarder kroner, hvis enhetene med lavest 
effektivitet nærmet seg de med høyest. Man kan derfor forbauses over at effektiv drift ikke har vært 
høyere opp på agendaen i den generelle økonomisk-politiske debatten. Trolig er det fordi sterk vekst 
i oljefondet har gjort det mulig å bruke mer penger på mange områder, uten å øke skattene eller 
prioritere ned andre formål. Slik vil det ikke bli fremover, og effektiv drift synes gradvis å komme 
høyere opp på den økonomisk-politiske agendaen.

Innen flere deler av det offentlige har det en stund vært utarbeidet effektivitetsindikatorer og 
sammenligninger mellom enhetene i et tjenesteområde. For kommunesektoren har Det tekniske 
beregningsutvalg for kommunal- og fylkeskommunal økonomi og Kommunenes sentralforbund tatt 
en sentral rolle i dette arbeidet. I Staten er dette gjort i ulik grad av de ansvarlige direktorater eller 
departementer, og utarbeiding av effektivitetsanalyser gjøres i mindre grad regelmessig enn det 
som skjer for kommunene. Felles for både kommunene og statlige tjenesteområder er at det 
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i hovedsak er opp til de enkelte tjenestestedene om og hvordan benchmarking-analysene av 
effektivitet brukes. Analysene brukes ikke aktivt når bevilgningene fra sentralt hold til de enkelte 
enheter fastsettes. 

Benchmarking-analyser basert på konstruerte produksjonsfunksjoner må brukes med forsiktighet. 
Men når analyser tyder på store forskjeller i effektivitet, gir det grunn til å se nærmere på hvorfor 
det er tilfellet. Det kan være spesielle forhold som gjør at indikatorene gir et galt bilde, men når for 
eksempel en enhet ikke viser produktivitetsvekst over en tiårsperiode mens andre gjør det, er det 
god grunn til å tro at den førstnevnte driver mindre effektivt enn det som hadde vært mulig. Dette 
burde få konsekvenser for fremtidige krav og bevilgninger fra sentralt hold. Flere av analysene tyder 
på at stramme budsjettrammer tvinger enheter til å effektivisere. 

Informasjon om effektivitet, og scoringer på kvalitet, bør gjøres lett offentlig tilgjengelig for å skape 
konkurranse mellom enhetene i et tjenesteområde. Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
har gjort dette for kommunene. Det samme burde vært gjort for enhetene i spesialisthelse-
tjenesten, høyere utdanning, og for politidistriktene når en kommer til gevinstfasen i politireformen. 
Det bør også etableres en felles database for statlige virksomheter i Statistisk sentralbyrå, tilsvarende 
som KOSTRA-databasen for kommunene. Ideen om Statres bør tas opp igjen, samtidig som lokale 
statistikk baser legges ned.

Det kan reises spørsmål om det i staten bør være en sentral enhet som skal sørge for at bench-
marking tas i bruk, og som sikrer god kvalitet på metode og anvendelse av benchmarking. Det virker 
ikke rasjonelt at dette alene er overlatt til de enkelte fagdepartementer og direktorater, i samarbeid 
med eksterne forskningsinstitusjoner. Direktoratet for økonomistyring (DFØ) kunne fått en slik rolle, 
mens Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) kunne fått en forsterket rolle i å bistå statlige enheter 
til å gjennomføre effektivitetstiltak.

FORFATTER: Notatet er skrevet av Steinar Juel, samfunnsøkonom i Civita.

Civita er en partipolitisk uavhengig tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse 
og oppslutning om liberale verdier og løsninger. Den enkelte publikasjons forfatter(e) står for alle 
utredninger, konklusjoner og anbefalinger, og disse analysene deles ikke nødvendigvis av andre 
ansatte, ledelse, styre eller bidragsytere. Skulle feil eller mangler oppdages, ville vi sette stor pris på
tilbakemelding, slik at vi kan rette opp eller justere.

Ta kontakt med forfatteren på steinar@civita.no eller civita@civita.no.
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Sluttnoter
1 I langtidsfremskrivninger for utviklingen i statsbudsjettet beregnes det hva som vil skje med budsjett-

balansen hvis eksisterende velferdsordninger, skattenivå og handlingsregelen for bruk av oljepenger 
videreføres etter dagens vedtatte regler, og det legges til grunn rimelige forutsetninger om økonomisk 
vekst, demografisk utvikling, utvikling i verdien av oljefondet, mv. Referansebanene som er presentert, 
har vist at staten da vil få et relativt stort underskudd på budsjett, målt i prosent av fastlands-Norges 
brutto nasjonalprodukt, i 2060. Underskuddene en kommer frem til i slike trendfremskrivninger kalles 
inndekningsbehovet. I langtidsberegningene ser en så på hvordan inndekningsbehovet kan lukkes 
hvis det settes inn tiltak, som å øke yrkesdeltagelsen, heve gjennomsnittsalderen for pensjonering, øke 
produktiviteten i offentlig sektor mv. Se f.eks kapittel 3.1.5 i nasjonalbudsjettet for 2016.

2 En nærmere ikke-teknisk bekrivelse av DEA-metoden finner en på side 82 i 2016-rapporten fra Det tekniske 
beregningsutvalg for kommunal- og fylkeskommunal økonomi. En mer detaljert og teknisk beskrivelse gis 
blant annet i rapport 3/2014 fra Frisch-senteret, Produktivitetsanalyse av universiteter og høyskoler.

3 For kommunesektoren er barnevern og brann- og redningsetaten kategorisert som myndighetsutøvelse.
4 I følge 2016-rapporten fra Det tekniske beregningsutvalget for kommunal og fylkeskommunal økonomi var 

verdi av produksjonen i kommunal forvaltning 396 mrd. kroner i 2015
5 Antatte ekstremverdier på oversiden er kommuner med effektivitet mellom 3. kvartil og 150 prosent 

av kvartilsbredden, mens antatt ekstremverdi på undersiden ligger fra 1.kvartil ned til 150 prosent av 
kvartilsbredden. 

6 Data mottatt i fra seniorrådgiver Trond Hjelmervik Hansen i Kommunenes sentralforbund, i november 2016
7 Se kommunedata.no 
8 I 2015 utgjorde kostnadene som var med i beregningene 75,3 milliarder kroner, mens helseforetakenes 

samlede kostnader var 94,4 milliarder kroner.
9 Se side fra 50 i Fasting (2013)
10  NOU 2013:9
11  Se https://www.politi.no/om_politiet/politireformen/reformplan/ 
12  Se http://ec.europa.eu/education/initiatives/u-multirank_en 

https://www.politi.no/om_politiet/politireformen/reformplan/
http://ec.europa.eu/education/initiatives/u-multirank_en

