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Mer stordrift og
kommers i offentlig
sektor – en god
løsning for lille Norge?
Regjeringen Solberg har tatt mål av seg til
å forandre Norge, og med sin reformiver er
de kommet godt i gang.

De viktigste reformene så langt er:
• Skattelettelser til de aller rikeste er allerede vedtatt av Stortinget og mer er lovet.
• Endringer i arbeidsmiljøloven støttes av
Venstre og Kristelig Folkeparti.
• Kommunereform, som skal gi større
enheter, utredes ute i kommunene.
• Nærpolitireform hvor dagens nærpoliti
skal fjernes og antall politidistrikter
reduseres fra 27 til 12 synes å være på
plass.
• Forslag om storstilte fusjoner i
universitets- og høgskolesektoren.
Sistnevnte forslag kom i stortingsmeldinga om
høyere utdanning før påske.
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Det foregår også en kraftig omlegging av vår
sykehusstruktur. Antall helseforetak med
sykehus er redusert fra 47 da staten overtok
sykehusene i 2002 til 19 i dag. Flere mindre
sykehus er allerede nedlagt eller fratatt funksjoner som gjør dem til sykehus. I kommende
nasjonal sykehusplan har helseministeren
varslet at mange av de mindre lokalsyke
husene har for lavt befolkningsunderlag til
å opprettholde kirurgiske akuttfunksjoner.
Reaksjonene på helseminister Høies vedtak

om nedleggelsen av sykehusene i Rjukan og
Kristiansund er kanskje bare en forsmak på
hva vi kan vente?
Det er også forslått strukturelle endringer
som ikke har vakt så stor oppmerksomhet. Ett

{

eksempel er forslaget om å ta
Mange av produktivitetskommisjonens tiltak
fra kommunene oppgavene i
forbindelse med skatteinnforfor offentlig sektor går i retning av å svekke
dring. De kommunale skatte
noen suksessfaktorer og i stedet stimulere til
oppkreverne oppnår topp
faktorer som vil gi dårligere resultater.
resultater. Likevel foreslår
regjeringen at de nedlegges og
flyttes til 24 statlige kontorer.
Forslaget har vært på høring. Av de 420 som skapte rett og slett var feil. Er problemet at vi
har uttalt seg er 371 negative, 41 er positive faller for slagordpregede løsninger på kompliog 8 er usikre.
serte forhold?
Lederen av Nav-utredningen leder nå proRegjeringen Solbergs produktivitetskommi- duktivitetskommisjonen og litt av den enkle
sjon kom med sin første rapport i februar. Den holdningen til virkeligheten som utløste Naver særlig opptatt av en mer effektiv o
 ffentlig reformen slår igjennom i hvert fall i deler av
sektor. Påstandene er at der har vi store kommisjonens utredninger. Deres første rapeffektivitetsutfordringer. Reformoppskriften port skaper for eksempel inntrykk av at vi
er større enheter, mer konkurranseutsetting, har ineffektive kommuner og dårlige skoler.
mer marked og styring etter samme prinsip- De faktaene kommisjonen bruker for å belyse
per som private bedrifter. At dette vil gi oss disse påstandene holder ikke.
bedre offentlige tjenester er først og fremst et
ideologisk standpunkt og ikke basert på fakta Norge ligger helt på topp på resultatindikaog forskning.
torene for livsstandard og levekår. RessursEt interessant forhold produktivitetskom- bruken i offentlig sektor er nærmere et slags
misjonen trekker fram er at reformer bør være gjennomsnittsnivå. Dette er en indikasjon på
bedre forberedt og utredet. Det er ikke van- høy effektivitet i offentlig sektor. Det er klart
skelig å være enig. Den reformivrige regjerin- vi må jakte på problemer og løsninger som
gen og dens støttespillere burde også spørre ikke fungerer. Men like viktig er det å stille
seg om deres reformforslag er godt nok utre- spørsmålet: Hva er årsakene til at vi har oppdet.
nådd så gode resultater? Og hva bør vi gjøre
for å opprettholde den høye effektiviteten og
Nav-reformen er dessverre blitt et eksempel velferdsnivået vårt?
på en mislykket reform. Målet var at flere av
Det er her kommisjonen etter min vur
dem som var avhengig av trygd eller sosial- dering bommer. Mange av produktivitetshjelp skulle over i arbeid. Alle skandalene og kommisjonens tiltak for offentlig sektor går i
evalueringene viser at milliardbeløpene som retning av å svekke noen suksessfaktorer og
er brukt på denne reformen ikke har gitt bed- i stedet stimulere til faktorer som vil gi
re trygdeforvaltning, bedre arbeidsmarkeds- dårligere resultater.
etat eller bedre sosialkontorer. Vil de viktigste
resultatene bli bortkastede penger og mange Selvsagt kan og skal skolene og kommunene
plagede medarbeidere og klienter?
våre bli bedre. Veien går vanligvis ikke gjenDen faglige ekspertisen som stod bak Nav- nom store omveltninger, men rett og slett jevnt
utredningen vasker nå sine hender og sier og trutt arbeid for å forbedre den virksomheat de ikke har ansvar fordi de foreslo en litt ten som drives. Det er løpende hverdagseffekannen modell enn den som Stortinget landet tivisering med ledelse og de ansatte i sentrum
på. Det blir for lettvint. Vi fikk Nav-reformen som gir de sikreste og beste forbedringene.
fordi den virkelighetsoppfatningen utrederne
Bjarne Jensen

5

Hallvard Bakke
spesialrådgiver i Fagforbundet

Blåblå kommisjon
7. februar 2014 nedsatte regjeringen Solberg
produktivitetskommisjonen, med professor
Jørn Rattsø som leder. Kommisjonen fikk ett
år på seg til å legge fram en første rapport.

Utvalget holdt fristen godt. 10. februar 2015
kom rapporten «Produktivitet – grunnlaget
for vekst og velferd».
Den første rapporten skulle i hovedsak
være en kartlegging, ifølge finansminister Siv
Jensen. «Kommisjonen skal blant annet vurdere produktivitetsutviklingen de siste tiårene
og finne de viktigste årsakene til at veksten i
produktiviteten har vært svakere siden midten
av forrige tiår. Kommisjonen skal også identifisere områder der utfordringene for effektiv
produksjon er særlig store, både i offentlig og
privat sektor. I andre fase, som kommisjonen
også får ett år på, legges det opp til at kommisjonen konsentrerer seg om et utvalg av problemstillinger og forslår tiltak som kan øke
produktiviteten.».
Hun sa også at regjeringen hadde latt seg
inspirere av den danske produktivitetskommisjonen. Til overmål ble den danske kommisjonsformannen, økonomiprofessor Peter
Birch Sørensen, oppnevnt som medlem av den
norske kommisjonen.
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Den danske kommisjonen
Den danske kommisjonen la fram sin sluttrapport i mars 2014. Den inneholdt 25 hovedanbefalinger og 123 forslag som kommisjonen
mente kunne styrke produktiviteten i dansk
økonomi. Anbefalingene ble oppsummert i tre
hovedpunkter:
• Sterkere konkurranse, dynamikk og internasjonalisering.
• Utdanning av høyere kvalitet og med
større verdi i arbeidsmarkedet.
• Gode rammer for nye løsninger og effektivitet i offentlig sektor,
Av de 25 hovedanbefalingene nevner
Rattsø-kommisjonen følgende:
• Fjerne reguleringer som skjermer hjemmemarkedet og begrenser konkurransen.
• Bruke skattepolitikken til å styrke
produktiviteten, blant annet fra skatt på
inntekt til skatt på eiendom.
• Investere bare i infrastruktur som er
samfunnsøkonomisk lønnsom.

FOTO: COLOURBOX

• Bruke betaling («køprising») for
å redusere trengselen i trafikken.
• Gi institusjoner for høyere utdanning
sterkere føringer om å levere utdanning.
med høy studieintensitet og etterfølgende
høy sysselsetting og lønn.
• Gi de utdanningssøkende vesentlig
sterkere insentiver, herunder mindre
generøs støtte, til å velge utdanning som
gir gode sysselsettings- og inntjenings
muligheter.
• Gi utdanningssøkende god tilgang til
sammenlignbare nøkkeltall for utdanningens kvalitet og relevans for arbeids
markedet.
• Arbeide systematisk med avbyråkratisering og regelforenkling.
• Sette mål for offentlig virksomhet og styre
ut fra resultater for innbyggerne.
• Inngå brede og fleksible offentlige
avtaler, på tvers av faggrupper og med
lokal fleksibilitet.
• Øke oppmerksomhet om tydelig ledelse
og motivasjon i offentlig sektor.
• Skape konkurranse om alle offentlige
oppgaver som egner seg til det.

Definisjoner
Produktivitet måles som mengden av produksjon, enten i forhold til antall timeverk, arbeidsproduktivitet (AP) eller i forhold til det
totale input av produksjonsfaktorer (TPF).
Det siste er åpenbart riktigere, men de ulike
produksjonsfaktorene er samtidig vanskeligere å måle. Dersom vi måler endringene i
produktiviteten over lengre tid, blir resultatet
stort sett det samme om vi bruker AP eller
TPF.
Nivået på arbeidsproduktiviteten vil være
et resultat av mengden av fysisk kapital og arbeidsstyrkens kvalifikasjoner, og hvordan de
samlede produksjonsfaktorene utnyttes med
hensyn til ny teknologi, bedre tilretteleggelse
av arbeidet og hvor effektive produksjons
prosessene er.

Økt produktivitet – noen
sammenhenger
Det er stort sett enighet om at det er en klar
sammenheng mellom størrelsen på kapitalapparatet og produktivitetsutviklingen, også
fordi investeringer er tett forbundet med utvikling av teknologi og produksjonsprosesser. Størrelsen på investeringene er derfor en
nøkkelfaktor for å bedre produktiviteten.
Danskene har hatt en sterkt fallende tendens
i investeringene. Danmarks Statistik (danskenes svar på Statistisk sentralbyrå) er derfor
kommet til at over halvparten av den danske
produktivitetsnedgangen skyldes sviktende
investeringer.
Det var imidlertid deres produktivitetskommisjon helt uenig i. Størrelsen på kapitalapparatet vil bestå av to deler, det man nylig
har investert og de investeringene man har
gjort tidligere. Disse siste vil imidlertid være
slitt eller utdatert, og det finnes ingen statistikk som viser hvor mye dette er. Der må man
gjøre antakelser.
Den danske produktivitetskommisjonen
baserte seg på at kapitalslitet er langt mindre
enn det det danske nasjonalregnskapet viser.
Særlig betydning har dette når det gjelder
IKT-investeringer, som jo har en tendens til
å bli utdatert etter bare noen få år. Følgelig er
kapitalapparatet i kommisjonens beregninger
langt større, og følgelig kan ikke manglende
investeringer være en vesentlig årsak til produktivitetsfallet etter deres oppfatning. I stedet antar den danske kommisjonen at den
viktigste årsaken er manglende konkurranse.
Den norske kommisjonen trekker overraskende nok ikke fram investeringer som
en viktig drivkraft bak produksjonsvekst.
I stedet skriver kommisjonen at for et lite land
som Norge er teknologiadopsjon fra utlandet
avgjørende for produktivitetsveksten, fordi
nesten all ny teknologi utvikles i utlandet.
Åpenhet overfor omverdenen i form av
handel, utenlandsk eierskap og mobilitet av
mennesker bidrar til å lette teknologiadopsjon. Et lands evne til å utnytte teknologi som
er utviklet i utlandet, landets absorbsjons
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kapasitet, bestemmes i stor grad av den samlede kunnskapskapitalen, som igjen påvirkes
av utdannings- og forskningssystemet.
Kommisjonen peker også på at konkurranse gir eksisterende virksomheter insentiver til
både innovasjon og teknologiadopsjon. Konkurranse bidrar til å realisere overflyttingsgevinster ved at lite produktive virksomheter
legges ned og mer produktive virksomheter
vokser eller oppstår.
Internasjonal handel øker markedsstørrelsen slik at bedriftene kan dra nytte av stordriftsfordeler. Internasjonal handel bidrar
også til økt produktivitet gjennom teknologiadopsjon mellom land og øker konkurransen
i produktmarkedene. Fri tilgang til importerte
varer er positivt for produktiviteten, noe som i
stor grad er reflektert i norsk handelspolitikk.
En sentral underliggende mekanisme for
produktivitetsvekst er urbanisering. Byvekst
gir positive agglomerasjonseffekter (fordeler
ved geografisk nærhet), noe som bidrar til
produktivitet. Disse effektene ser særlig ut til
å være knyttet til at byer fremmer rask spredning av ideer og kunnskap.
Kommisjonen skriver at sammenhengene
mellom urbanisering, produktivitet og økonomisk utvikling har vært undervurdert i beslutningsprosesser og at ny litteratur om byens
betydning viser at det er sterk sammenheng
mellom produktivitet og urbanisering.
Samtidig kan vi lese lenger ned på samme
side at i Norge er produktivitet i næringslivet
høyest i urbaniserte områder. Byene har likevel ikke betydelig høyere innovasjonsrater eller vekst i produktiviteten enn resten av landet.
Dette forklares med den økende betydningen
av tjenesteytende sektorer i byene og et stort
arbeidsmarked for ufaglært arbeidskraft.

Offentlig sektor og ressursbruk
Kommisjonen har selv identifisert tre problemstillinger som den skal arbeide med i andre fase det neste året:
• Hvordan man kan utvikle en framtidig
norsk kunnskapsøkonomi, basert på teknologi, utvikling og innovasjon.
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• Hvordan arbeidskraftressursene kan
brukes bedre, med vekt på de gruppene
som ikke kommer inn i eller faller ut av
arbeidslivet.
• Hvordan offentlig sektor kan bli mer produktiv ved å se på styring, mål og bedre
bruk av teknologi, og hvordan samspillet
mellom offentlig og privat virksomhet
fungerer.
Kommisjonen hevder imidlertid allerede nå at
internasjonale sammenligninger og forskjeller
i ressursbruk og resultater innenfor offentlig sektor tilsier at den har et stort effektivi
seringspotensial.
Det faktiske forholdet er imidlertid at det
ikke har vært noen økning i andelen offentlig sysselsatte de siste tjue årene (Linda Skjold
Oksnes/Bjarne Jensen: Ressursbruk i offentlig
sektor. Hva sier tallene? Fagforbundet 2014).
Dette til tross for at offentlige tjenester stort
sett er svært arbeidsintensive, og at både omfanget av tjenestene og befolkningens størrelse har økt betydelig. Det tyder på at offentlig
sektor har hatt en god produktivitetsutvikling
i denne perioden.

Økt produktivitet i offentlig sektor?
Kommisjonen anslår likevel at det er et potensial for å øke produktiviteten med opptil
30–35 prosent for kommuner med lav produktivitet, dersom de utnytter ressursene like
effektivt som de mest effektive kommunene.
Hvis kommisjonen hadde oppgitt noen sammenlignbare kommuner med slik kostnadsforskjell, hadde vi hatt mulighet til å vurdere
denne påstanden. Dessverre gjør ikke kommisjonen det.
Argumentet er svært likt det vi finner hos
den danske produktivitetskommisjonen. Den
fant fram til en undersøkelse av kostnader i
barneskolen. Hvis alle barneskolene brukte
like lite ressurser som den «beste» skolen, ville
man kunne spare 5,5 milliarder kroner årlig
eller 12 prosent. Noe forsøk på å vurdere kvaliteten i de ulike skolene ble ikke gjort. Kommisjonen gjorde så det vi kan kalle et trylle-

kunstnummer. Hvis alle områder innenfor
den kommunale og regionale forvaltningen
har det samme potensialet for produktivitetsvekst som i barneskolen, vil det tilsvare en potensiell produktivitetsgevinst på 23 milliarder
kroner.
Den danske kommisjonen gikk lenger enn
det. På bakgrunn av ovenstående «analyser»
kom den til at potensialet for produktivitetsforbedringer er like stort for statlige virksomheter. Og dermed er man oppe i en besparelse
på 46 milliarder kroner. Den danske avisa
Børsen kunngjorde dette slik: «En effektiv
offentlig sektor frigjør 46 milliarder.» Tallet
manglet ethvert saklig grunnlag.

Konkurranseutsetting
Den danske kommisjonen hevdet imidlertid:
«Undersøgelser tyder på at utbud af opgaver
rummer et uindfriet potensiale for produktivitetsforbedringer i det offentlige til gavn for
borgerne og for offentlige budgetter.»
Den anbefaler derfor ikke bare privat
isering og konkurranseutsetting av tekniske
oppgaver, men også av offentlige kjerneytelser, nemlig velferdsservicen. For å få det
til i tilstrekkelig grad anbefaler den danske
kommisjonen at «den enkelte offentlige myndighed sætter kvantitative mål for hvor stor
del av deres serviceydelser, der skal utbydes.
(…) Derfor skal alle restriktioner på udbud
og udlicitering fjernes, herunder de nåværende begrænsninger på at udlicitere driften
av folkeskoler, skolefritidsordninger, erhverv
skoler og gymnasier.»
Dette betyr at etter forslaget skal hver
kommune i Danmark være forpliktet til å
konkurranseutsette en viss andel av sine velferdstjenester, og at dette utvides til også å
gjelde alle former for skoler. Den norske kommisjonen har ikke gått så langt foreløpig. Men
den er svært kritisk til det norske skolesystemet og åpner for at staten kan overta ansvaret
for alle skoler fra grunnskolen og oppover.
Dette vil være stikk i strid med det erklærte målet for regjeringen, og som er en av
begrunnelsene for en omfattende kommune

reform, at flere oppgaver skal desentraliseres til
kommunene. Det er også vanskelig å forestille
seg hvordan staten skal praktisere et slikt ansvar. Dette vil da mest sannsynlig åpne for en
storstilt konkurranseutsetting av skoledriften.

Gir konkurranse gevinst?
I likhet med den danske kommisjonen mener
Rattsø-kommisjonen at de store besparelsene
i offentlig sektor kan oppnås gjennom mer
konkurranse. Kommisjonen «antar» at konkurranse gir gevinster. Dette er imidlertid
ikke underbygd av seriøs forskning. Det danske Anvendt Kommunal Forskning foretok en
større undersøkelse av 3893 empiriske studier
som evaluerte danske og utenlandske erfaringer med konkurranseutsetting av offentlige
oppgaver.
80 studier ble valgt ut for en nærmere gjennomgang, herav 37 danske. Av disse 80 studiene hadde 20 som var på det tekniske området
tilfredsstillende kvalitet. Av disse 20 viste kun
åtte studier besparelser. Innenfor de «bløte»
serviceytelser var bare 13 av tilfredsstillende
kvalitet. Av disse viste kun to studier entydige
økonomiske gevinster.
Mange av studiene manglet dokumentasjon på at besparelser ikke var skjedd på
bekostning av kvalitet og service. Et annet
problem var at man ikke i tilstrekkelig grad
hadde regnet inn transaksjonsomkostninger
ved gjennomføring og kontroll av utlysing,
oppfølging og tilsyn. Likeledes er det et problem at de fleste studier bare gir et øyeblikksbilde ved første utlysingsrunde, men ikke tar
hensyn til at første gangs besparelser som regel forsvinner over tid.
Også den danske kommisjonen skrev i sin
sluttrapport: «På det kommunale område er
foretaget en del undersøgelser af erfaringene
med udlicitering, mens erfaringene på de statlige og regionale områder er mindre veldokumenterede. Undersøgelserne er generelt set af
blandet kvalitet …»
I 2011 publiserte det svenske næringslivstilknyttede Studieförbundet Näringsliv och
Samhälle (SNS) rapporten Konkurrensens
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konsekvenser. Vad händer med svensk välfard? Bakgrunnen var at svensk velferd under
de foregående 20 årene hadde gjennomgått et
gjennomgripende systemskifte. Fra å være et
land med omfattende offentlige velferdsmonopol hadde Sverige gått langt i å tillate private
kommersielle aktører innenfor velferden.
For første gang hadde nå en gruppe av
Sveriges ledende velferdsforskere sammenstilt
kunnskapen om hva forandringene hadde ført
til. Studien gikk gjennom statistikk og forsk
ning på samtlige store velferdsområder.
Rattsø-kommisjonen hevder at hovedkonklusjonen i denne rapporten viser at det er for
tidlig å si noe bestemt om gevinster ved økt
konkurranse. Dette er ikke riktig. Rapporten
konkluderte med at man ikke kunne finne noe
vitenskapelig belegg for at de store forhåpningene om at økt konkurranse skulle føre til
forbedringer av velferden var blitt innfridd.
Privatiseringen av velferden hadde ikke økt
effektiviteten.

Blåblå politikk
Rattsø & co. skriver i sin første rapport: «Der
det er hensiktsmessig, bør konkurranse benyttes for å øke effektiviteten i offentlig sektor.» Nå vil det jo fra et markedsliberalistisk
synspunkt nesten alltid være hensiktsmessig.
Kommisjonen skriver videre: «Hvorvidt dette
er hensiktsmessig, avhenger bl.a. av om det er
mulig å kontrollere at vedtatte mål for ønsket
innhold og kvalitet oppfylles.
Bruk av private for å nå politiske mål
innebærer at private aktører mottar offentlig
finansiering og eventuell egenbetaling fra brukerne. Det er derfor viktig å ha oppmerksomhet på at private aktører bruker midlene til å
utvikle gode tjenester og ikke til ekstraordinær fortjeneste for eierne.» Hittil er vel erfaringen at man nettopp ikke har kontroll på at
private aktører ikke skaffer seg ekstraordinær
fortjeneste.
Det står i rapporten: «Det er mange ulike
faktorer som har påvirket utviklingen av produktiviteten i Norge og som kan gjøre det i
tiden framover. Kommisjonen har derfor i
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første fase vært opptatt av å foreta en bred
og dekkende faglig analyse.» Dette kan nok
diskuteres. Produktivitetskommisjonen første
rapport bærer tydelig preg av at den er nedsatt
av en blåblå regjering. Den støtter for eksempel regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven og en omfattende kommune
reform, uten at det er faglig dokumentert at
noe av dette vil ha vesentlige produktivitetsgevinster.

Blåblå økonomi
Rapporten bærer også preg av at medlemmene tilhører den markedsliberalistiske trosretningen innenfor økonomifaget. Økte skatter
«vil isolert sett gjøre økonomien mindre effektiv, ved at de såkalte skattekilene og omfanget av skattemotiverte tilpasninger vil øke.
Kostnadene ved økte skatter kan antas å øke
progressivt med skattesatsene,» kan vi lese i
rapporten.
I 2011 publiserte det amerikanske National Bureau of Economic Research (NBER)
en studie av de tre forskerne Thomas Piketty,
Emanuel Saez og Stefanie Stantcheva (Working Paper 17616, november 2011). (Piketty
er senere blitt kjent verden over for sin bok
Kapitalen i det 21. århundre). De konkluderte
med at det ikke er noen dynamisk effekt av lavere skattesatser. Det finnes intet grunnlag for
å hevde at det er kostnader ved økte skatter
som øker progressivt med skattesatsene. I et
optimalt skattesystem bør skatten tvert imot
settes kraftig opp for dem med høye inntekter.
I sin bok Ulikhetens pris (The Price of
Inequality) skriver økonomiprofessor Josef E.
Stiglitz at selv disse beregningene ikke tar tilstrekkelig hensyn til de positive virkningene
av sterkere progressiv beskatning. Han angir
tre grunner til det. For det første innebærer
større likhet (increasing fairness) høyere produktivitet. For det andre underminerer manglende «fairness» tilliten i et samfunn, og tillit er helt avgjørende for at et samfunn skal
fungere godt.
Og endelig kommer manglende progressivitet dem med høyest inntekt til gode, noe

som forstyrrer den økonomiske balansen og
reduserer produktiviteten. Stiglitz avviser at
en administrerende direktør vil anstrenge seg
mindre for at et selskap skal gå godt, hvis han
sitter igjen med ti millioner dollar i stedet for
tolv millioner dollar.
Det eneste holdbare målet på om et høyt
skattenivå hemmer yrkesdeltakelse og produksjon får vi ved å sammenligne de landene som har høyest skattenivå med dem som
har lavere skatt. De nordiske landene ligger
alle høyt på skattestatistikken. Samtidig er
de blant landene med høyest produksjon pr.
innbygger, høyest yrkesdeltakelse og lavest
arbeidsledighet.

Likhet og økonomisk vekst
En av de markedsliberalistiske læresetningene
er at det en «trade-off» mellom likhet og økonomisk vekst. Jo større likhet, desto mindre
vekst. Men i fjor kom to rapporter som tvert
imot viser at det er ulikhet som er skadelig
for den økonomiske veksten. Og de kom ikke
fra hvor som helst. Den ene, Redistribution,
Inequality and Growth, fra Det Internasjonale Pengefondet (IMF Staff Discussion Note,
SDN/14/02, February 2014) viste at større likhet er assosiert med større økonomisk vekst,
både innad i og mellom land.
Og like viktig, større overføringer gjennom skattlegging for å skape større likhet
synes ikke å ha noen negativ virkning på øko-

nomien, stikk i strid med produktivitetskommisjonens «antakelser».
Den andre rapporten fra OECD, Trends in
Income Inequality and its Impact on Economic Growth, (OECD Social, Employment and
Migration Working Papers No. 163), viste
også at når inntektsulikhetene øker, reduseres
den økonomiske veksten. Selv om Norge har
mindre ulikhet enn de fleste land, har ulikheten økt de senere årene. Dette har ifølge
OECD- rapporten hatt som følge at vår produksjon er nesten ni prosent lavere enn den
ellers kunne vært.
Man skulle tro at dette ville være særdeles interessant for produktivitetskommisjonen. Men nei, OECD-rapporten er tatt med
i litteraturoversikten og ikke noe mer. IMF-
rapporten er ikke nevnt i det hele tatt.

Lammende enighet
Kommisjonen har hatt ti medlemmer. Man
ville normalt tro at en bredt sammensatt kommisjon på ti medlemmer som skulle foreta en
omfattende faglig vurdering av hele det norske samfunnsområdet, i alle fall på enkelte
områder kunne ha noen divergerende oppfatninger. Men ikke et eneste komma i den 538
siders utredningen er det uenighet om. Det
har nok med å gjøre at finansminister Siv Jensen sørget for at sammensetningen var slik at
det ikke skulle komme noen overraskelser.
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STYRING AV
INFORMASJONSTEKNOLOGI
I OFFENTLIG
SEKTOR – HVORDAN
KAN VI FORSTÅ
PROBLEMER OG
SUKSESSER?
Knut Ingar Westeren
professor ved Høgskolen i Nord-Trøndelag
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Via mediene får vi inntrykk av at endring i IT-systemer
og innføring av nye er en eneste lang skandalehistorie.
I denne artikkelen vil jeg først se på bakgrunnen for den
styringsmessige tenkningen som har ligget bak mange av
de prosjektene vi har sett i Norge. Deretter vil jeg ta opp
elementer fra nyere styringstenkning og prøve å gi et
bidrag til å forklare hvorfor problemer oppstår og kriterier
som kan legges til grunn for suksessfull innføring av nye
IT-løsninger.
a rt i k k elen er fagfellev u r dert

En avgjørende faktor for vellykket bruk av
informasjonsteknologi er de prinsippene
ledelsen legger til grunn for styring og ledelse.
Både teori og praksis tyder på at tradisjonell
New Public Management-logikk med konkurranseutsetting og privatisering av del
tjenester, ikke fungerer godt dersom offentlig
virksomhet skal ta i bruk IT på en helhetlig og
behovsbasert måte.

1. Innledning

FOTO: COLOURBOX

De mer generelle betraktningene om informasjonsteknologiens betydning for samfunnsutviklingen starter ofte med å henvise til det vi
kaller Solow computer paradox (1987), med
det kjente sitatet: «You can see the computer
age everywhere but in the productivity statistics.» Om vi ser på mål for IT-investeringer i
offentlig sektor så dreier det seg vanligvis om
økt produktivitet og bedret tilgjengelighet/
brukervennlighet. Spørsmålet er om vi klarer å måle dette som en produktivitetsvekst.
Et problem er at produktivitetsendringen kan
komme i en annen sektor enn der hvor investeringen skjedde. Et annet måleproblem er at
det kan ta noen år før vi faktisk observerer at
en endring i produktiviteten har funnet sted,
se for eksempel Brynjolfsson and Hitt (1998).

Så har vi den muligheten, som er temaet
for denne artikkelen, nemlig at styringen av
prosjektet er så dårlig at resultatet ikke bidrar
til produktivitetsvekst – snarere tvert imot. I
denne artikkelen gir jeg først en oversikt over
de styringsparadigmene vi mer prinsipielt har
sett i den senere tid og hvordan disse har gitt
forskjellige begrunnelser og utgangspunkt for
større IT-investeringer i offentlig sektor. Deretter går jeg inn på det som kalles Digital Era
Governance – DEG – og drøfter hvordan dette
kan gi et bedre grunnlag for IT-investeringer
enn New Public Management (NPM) og belyser det med et eksempel fra en større ITinvestering i norsk offentlig sektor – Statens
Lånekasse.

2. Prinsipielt om styringsmodeller i offentlig sektor
Når det gjelder offentlig sektors holdning til
styring har det vært tre hovedbølger av styringslogikk fra slutten av annen verdenskrig
og fram til i alle fall år 2000. Vi hadde det
som ofte kalles en rød bølge, inspirert av sosialdemokratisk tenkning fra 1945 og fram
til om lag 1973, som tankegang for utvikling
av den nordiske velferdsmodellen. Den andre
bølgen blir ofte kalt den grønne bølgen, hvor
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Den økonomiske argumentasjonen for NPM tar utgangspunkt
i et normalt fungerende frikonkurransemarked som modell.

måten å tenke offentlig styring på kombinerte
elementer fra den røde tankegangen, med vekt
på målstyring, med økologiske prinsipper om
bærekraft, ofte inspirert av Brundtland-kommisjonen. Den tredje bølgen, ofte kalt den blå
bølgen, tar utgangspunkt i en ny-liberalistisk
og ny-konservativ måte å tenke på, kan sies
å ha startet rundt 1985 og har vart i alle fall
fram til 2000, og vi ser at den fortsatt er i live.
Utover på 1970-tallet begynte velferds
staten å bli velutviklet, men den la også
beslag på betydelige deler av den økonomiske 
aktiviteten. Kritikken mot offentlig sektor og offentlig styring vokste fra 1973 hvor
oljekrisen kom og fram til rundt 1985 hvor
politikkomslaget med New Public Manage
ment begynte å sette spor etter seg. Kritikken
av offentlig sektor gikk i hovedsak ut på:
• Offentlig sektor var for stor.
• Offentlig sektor var for byråkratisk og
regelstyrt.
• Offentlig sektor hadde for svak bruker
orientering og brukerstyring.
• Offentlig sektor hadde for svak ledelse
og man tillot i svært liten grad offentlig virkemiddelbruk å lære av hva som
skjedde i markeder, det vil si å bringe inn
privat sektor mer i samkvem med offentlig sektor.

3. Nærmere om framveksten
av New Public Management
Hva som egentlig legges i begrepet New Public Management varierer, og det er også stor
variasjon i hvor kraftig omleggingen mot
NPM-orienterte tiltak var. Land som England
og New Zealand må kunne sies å ha gjennom-
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ført NPM med en relativt kraftig omlegging
fra den tradisjonelle mål/virkemiddelstyringen til markedsorientering, mens den nordiske
versjonen er noe mer avdempet.
Den oppsummeringen som ofte gis av den
nordiske versjonen av New Public Management bygger på to hovedargumentasjoner – én
med utgangspunkt i en økonomisk argumentasjon og en med utgangspunkt i en argumentasjon ut fra tiltak innenfor organisasjon og
ledelse, se Busch et. al. (2007).
Den økonomiske argumentasjonen for
NPM tar utgangspunkt i et normalt fungerende frikonkurransemarked som modell. De
tiltakene som vi i stor grad ser her er for det
første privatisering og konkurranseutsetting,
hvor det viktige er å skille mellom bestiller og
utfører av tjenestene. Det andre momentet går
på frie brukervalg og brukerbetaling for offentlige tjenester. Det tredje hovedmomentet
er innføring av såkalte selektive insitamenter i
den forstand at man tillater forskjellige typer
belønningsstrukturer.
De økonomiske tiltakene er enklere å identifisere og gi en merkelapp enn tiltakene med
begrunnelse fra organisasjon og ledelse. I utgangspunktet hadde offentlig sektor en utpreget hierarkisk organisasjon og ledelsesstruktur, mens det innenfor rammen av NPM ofte
ble endringer i retning av en flatere struktur
og mer entreprenørorientert ledelse med vekt
på nyskaping og desentraliserte profittsentre.
I tillegg overtok man en del ledelsesmodeller
fra privat sektor, spesielt med utgangspunkt
i stikkordene Teamledelse og Total Quality
Management (TQM), Powell (1995). I de siste
årene har vi også sett en videre utvikling mot
kunnskapsledelse (Knowledge Management),
men i hvilken grad dette virkelig kan knyttes
til NPM som ideologi er diskutabelt, se Jensen
(2008). De fleste er enig om at de økonomiske
argumentasjonene for NPM i betydelig grad
står på egne bein, mens det er vanskeligere å
begrunne at tiltak ut fra organisasjon og ledelse egentlig bygger på genuint nye antakelser.
En oppsummering av erfaringer fra land
som har gjennomført mer radikale tiltak i

retning av NPM som England, USA, Australia, New Zealand, Canada og Nederland kan
sammenfattes i følgende punkter:
• Endring i organisasjonsstruktur, det vil
si at å gå fra større enhetlige organisasjoner til mer oppdelte avdelinger etter
modell fra større bedrifter som ofte går
under betegnelsen «disaggregation»,
Dunleavy et. al. (2006). Det ser ut til å
være en klar ideologi å bryte ned hierarkiene med begrunnelse i at dette gjør de
enkelte enhetene mer styrbare slik at det
kan innføres en tankegang i retning av
overskuddsmaksimering også for deler av
offentlig sektor i omorganisert versjon.
• Det andre hovedpunktet bygger på å gjøre
om offentlige aktiviteter etter markedet
som modell, og her møter vi stikkord som
privatisering og konkurranseutsetting, og
– ikke minst – at bestiller- og utførerfunksjonene i denne sammenhengen blir skilt.
• Det tredje momentet er innføring av
insentiver hvor selve insentivstrukturen
da knyttes opp mot individuelle mål og
overskuddsmaksimering for de enkelte
aktivitetene.
I tillegg er det i de mer ekstreme versjonene av
NPM et klart utalt mål å redusere omfanget
av administrasjon og servicetilbydere i offentlig sektor.
Mange har nå hevdet at flere av hovedmålene for New Public Management og måten de
ble forsøkt oppnådd på har vist seg å fungere
dårlig på flere områder og mange problemer
har oppstått i både styringen og resultatene
av aktivitetene. Hood og Peters (2004) sier:
«NPM is ‘middle aged’ and has accumulated
paradoxes and contradictions.»
Hva som følger etter New Public Management som styringsregime diskuteres heftig,
og det er vanskelig å finne en klar trend. Det
brukes ofte to stikkord for å karakterisere de
nye utviklingstrendene, og de er:
• «Network Governance» som på norsk
kan oversettes til nettverksstyring.
• «Digital Era Governance» forkortet DEG,

eller på norsk – det digitale styringsparadigmet.
Det har vært mye diskusjon om de nye trendene kan sees på som alternativer eller supplement til NPM og i denne artikkelen vil jeg
åpne for begge tolkningene, men jeg hevder
samme hovedsyn som Dunleavy et. al. (2011),
Margetts (2012), OECD (2004) og Hood og
Peters (2004) at nettverksstyring og det digitale styringsparadigmet mer er alternative enn
supplerende.
Jeg vil kun komme med noen korte bemerkninger om nettverkstyring. Mange henviser til R. A. W. Rhodes og hans definisjoner
og begrepsavklaringer, se Rhodes (1997)
Forskere ved Rokkansenteret, Aars et.
al. (2008), bruker i sin analyse av nettverks
politikk i norske kommuner et analyseskjema
utviklet av Rhodes (1997). Jeg kommer ikke
til å gå nærmere inn på nettverksstyring og
«governance» siden fokus for denne artik
kelen er hva overgang til det digitale para
digmet kan bety for styring, både i teori og
illustrert ved et eksempel (Statens Lånekasse)
fra norsk offentlig sektor.

4. Framveksten av styringssystemer basert på digitale
verktøy – DEA
Vi har hatt styringssystemer både i privat
og offentlig sektor i mange tiår hvor digitale
verktøy har vært viktige, men det er først etter 2000 at diskusjonen om digitale verktøy,
som et supplement eller alternativ til NPM,
har skutt fart. De fleste tidfester framveksten av det digitale styringsparadigmet, DEA,
til 2003–2005 og spesielt til de tre OECDrapportene, som kom i 2003, 2004 og 2005.
OECD-rapporten fra 2004 blir på mange
måter sett på som en klar oppsummering av
en av hovedinnvendingene mot New Public
Management, samtidig som den er med på å
introdusere DEA:
«Creating new organizations is a blunt
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Selvfølgelig er IT også et virkemiddel, men det interessante
er at det nå blir mål og virke
middel på én gang.

instrument best used to build important new
capacities, rather than as a stimulus for management improvement. The proliferation of
more or less autonomous arm’s-length public bodies makes collective action difficult»
(OECD 2004, sitert etter Dunleavy et. al.
(2006) p. 472).
I dette ligger at oppdelingen og nedbyggingen av offentlig sektor i mindre selvstyrte
enheter basert på en NPM-tankegang, har
produsert betydelige problemer, hvorav de to
viktigste er:
• Det ble bygd opp nye byråkratier uten
slanking eller effektivisering av de gamle,
og i mange tilfeller uten å stimulere til
bedre ledelse.
• Trenden med oppdeling av offentlig sektor
førte også til at disse organene hadde blitt
vanskeligere å styre og oppnå politisk formulerte mål på bakgrunn av det bevilgningsansvaret offentlig sektor uansett vil
ha for mange tjenester.
OECD-rapportene peker på mange offentlige
organer i England, Nederland og USA spesielt innenfor helse, samferdsel og undervisning
hvor de problemstillingene som er nevnt ovenfor hadde funnet sted. Dette vil selvfølgelig
ikke si at enhver oppdeling og endring i organisasjonsstruktur var mislykket. Det er også
eksempler på at etablering av direktorater og
tilsvarende typer organisasjoner i større grad
frikoblet fra det direkte politiske styringssystemet, førte til effektivisering med hensyn til
ressursbruk og klarere og mer effektive styringslinjer.
Videre hevdes det i de tre OECD-rapportene at ytterligere innføring av konkurranse-
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aspekter på en del områder for det første har
vært vanskelig å reversere og for det andre
ikke har fungert helt etter til teori og intensjoner. De mest framtredende eksemplene er fra
helsesektoren hvor innføring av såkalte kvasimarkeder har vist seg å være både kostnadsdrivende og problematisk for offentlig sektors
prioriteringer.
Kjernen i denne argumentasjonen er at de
kvasimarkedene som etableres, har langt fra
de tenkte optimalitetsegenskapene et velfungerende marked ville ha og at prissignalene
ikke blir korrekte. Videre har det også vist seg
at oppbygging og bruk av interne kvasimarkeder i helsesektoren har krevd mer byråkrat.
I denne sammenhengen er det også interessant
å se på en del forskningsresultater og betraktninger rundt konkurranseutsetting og privatisering av IT-tjenester innenfor helse, samferdsel og offentlig administrasjon.
Her pekes det på flere negative enn positive resultater. Hovedproblemet med å flytte
IT-tjenestene fra offentlig sektors kjerneaktivitet til å gi tjenesten til en privat aktør, er at
offentlig sektor da mister styringsmuligheter,
kunnskap og kompetanseoppbygging som i
mange tilfeller viser seg å være nødvendig for
å kunne bruke IT-tjenestene på en hensiktsmessig måte, se OECD (2004, p 127). Videre
viser rapportene mange eksempler på at insentivstyring har blandede resultater når det
gjelder å oppnå målet om effektivisering av
tjenestene.
Den første bølgen i framveksten av DEG
regnes å komme i tidsrommet 1985–1995. Da
gikk vi over til databaserte hjelpemidler for
tekstbehandling, arkivering og beregninger.
Dette reduserte behovet for mange av kontorstillingene i driften av byråkratiene. Dette er
ikke spesielt for offentlig sektor, tilsvarende
har skjedd i privat sektor, for eksempel banksektoren.
Konklusjonen er at drift av byråkratiene
nå ble avhengig av den IT-infrastrukturen
som ble etablert, men det endret ikke selve
byråkratiets måte å operere på i særlig grad.
Den viktigste endringen ser ut til å være at

saksbehandlernivået i mye større grad faktisk
utfører oppgaver innenfor tekstbehandling,
redigering og produksjon av dokumenter –
oppgaver som tidligere tilhørte kontorstøttefunksjonene. Det som skjedde blir ofte i
engelskspråklig litteratur kalt en «back office
revolution» eller på norsk en endring av kontorstøttefunksjonene.
Den andre bølgen startet rundt 1995, men
de virkelige betydelige endringene manifesterte seg fra 2005 og utover. De tok utgangspunkt i følgende tre DEG-verktøy:
• Internet
• E-mail
• Web
Disse verktøyene endrer radikalt hvordan
offentlig sektors drift skjer i den enkelte etat,
mellom etater og organisasjoner og mellom
etater/organisasjoner og offentligheten/publikum. Denne endringen påvirker også hvordan
innholdet i offentlige politiske tiltak rettet
mot befolkningen finner sted. Nå blir selve
IT- og informasjonsbehandlingen i stor grad
fokus for politikken og innholdet i tjenestene,
mot at de tidligere i hovedsak var virkemidler.
Selvfølgelig er IT også et virkemiddel, men
det interessante er at det nå blir mål og virkemiddel på én gang.
De viktigste endringene som følge av styring
basert på DEG er:
1 E-post både som intern og ekstern
kommunikasjonsform
2 Web og intranett som informasjons
nettverk
3 Spesielt utviklede elektroniske tjenester
for brukergrupper
4 Fra papir til elektronisk arkiv/dokumentasjon. I denne sammenhengen blir det
viktig å se på hvordan man elektronisk
autoriserer forskjellige versjoner av tekster
og dokumenter avhengig av hvilke rettslige regler og følger dette får.
Vi ser mange eksempler på, jamfør OECDrapportene det tidligere er vist til, at det brukes

begrunnelser og erfaringer fra DEG-styring
for å ta tilbake mange avdelinger, direktorater
og kontorer som hadde blitt konkurranse
utsatt og privatisert ut fra en NPM-begrunnelse. Det vi ser er ikke at vi kommer tilbake
til de gamle sentraliserte byråkratiene, men at
elektroniske kommunikasjons- og styringssystemer gir to effekter:
• Effektiviserer drift og åpner for større og
mer effektiv informasjonstilgang og informasjonsutveksling
• Som en konsekvens av dette stilles krav
om at det må bygges opp «clusters of
expertise» som det er helt nødvendig å
ha i organisasjonen, og hvor det viser seg
helt uhensiktsmessig og uproduktivt med
konkurranseutsetting og privatisering.
To store tidlige eksempler her er tilbakeføring
av 28 000 «Airport Security Staff» i USA fra
private kontraktører til offentlig drift av flyplassene, og tilbakeføring av viktige drifts- og
styringsenheter i den engelske jernbanen.
Et sentralt krav, som kom sammen med de
nye digitale produksjons- og informasjons
kanalene, er et som på engelsk kalles «needsbased holism» eller på norsk behovsorientert
helhetstenkning. Når vi finner større totale
digitale løsninger for kommunikasjon mellom offentlig sektor og befolkningen, er det
mange eksempler på at ansvar og drift av
slike løsninger ikke kan splittes opp i enkeltkontrakter som settes ut på anbud. I et digitalt tilbud fra A til Å er det viktig at offentlig
sektor har det faktiske ansvaret, og har kontroll med både produksjonssystemer og prioriteringer.
Tilsvarende effekter har vi også sett i helse
vesenet hvor det blir stilt større krav til at brukeren skal ha anledning til å gi tilbakemelding
for alle deler av service og behandling til ansvarlig myndighet. Vi ser mange eksempler
på digitalisering og webbasert produksjon av
slike tilbakemeldinger, og det viser seg da at
mottakerne også må ha ansvar og innflytelse i hele produksjonskjeden av tjenestene, se
Aanesen et. al. (2009).
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5. Noen aspekter når det
gjelder styring, tjeneste
utvikling og overgang til
digitale systemer i Statens
Lånekasse
5.1 Innledning
Det er interessant å se hvordan flere av de teoretiske betraktningene jeg har kommet med i
de tidligere avsnittene i betydelig grad ser ut
til å stemme overens med de utviklingstrekkene vi har sett i Statens Lånekasse (forkortet til SL). SL gir hvert år ut informasjon med
viktige tall og opplysninger om driften. I
disse publikasjonene og på lanekassen.no blir
det også redegjort for digitaliseringsprosessene som SL gjennomfører. Statens Lånekasse
(2012, 2013a, 2013b, 2014a, 2014b).
De opplysningene som er referert i dette
avsnittet er hentet fra disse dokumentene og
intervjuer med avdelingsdirektør Ingunn Bakkane Cowan i SL i 2011 og 2013.
I korte trekk kan den digitale utviklingen i SL
summeres opp i følgende hovedpunkter:
• I 2001 ble det mulig å søke om støtte
elektronisk, og i 2005 ble det åpnet for
elektronisk signering av gjeldsbrev.
• Fra 2006 har Lånekassens kunder kunnet
lese vedtak og informasjonsbrev i en
sikker elektronisk postkasse på Dine sider
på lanekassen.no.
• Fra 2009 må alle som skal søke om stipend og lån, gjøre det elektronisk. MinID
ble tatt i bruk for sikker identifisering.
• I 2012 ble BankID tatt i bruk som en
fjerde innloggingsmulighet på Dine sider,
i tillegg til MinID, Buypass og Comm
fides.
• I 2013 ble lanekassen.no tilpasset besøk
fra mobiltelefoner og nettbrett (responsivt
design).
• Våren 2013 lanserte Lånekassen en ny
løsning for elektronisk signering av gjelds-
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Videre er det slik at en del av de trendene vi
ser for teknologiendringer ved større bruk av
elektroniske virkemidler påvirker både organisasjoner og organisasjonskultur. Den første
trenden jeg vil nevne kalles ofte elektronisk
basert tjenesteutforming, i den forstand at
papirbaserte administrative tjenester blir konvertert til digitale prosesser. Et eksempel vi ser
mer eller mindre over hele den vestlige verden
er hvordan skattesystemene endres fra papir
til elektroniske plattformer.
Et annet eksempel er det vi kan kalle elektronisk styring/overvåking som vi ser framvekst av i samferdselssektoren ved for eksempel styring av trafikkmønstre og kødannelser.
Andre eksempler ser vi innenfor bompengeinnkreving og t-banedrift.
En tredje utviklingstrend kalles «open
book government» det vil si at kommunikasjonen mellom borger og offentlig sektor
organiseres slik at den enkelte innbygger kan
gå inn og se sin egen fil med skatteopplysninger, helseopplysninger, søknadsbehandling
osv.
Hovedtanken i de tre nevnte OECD-rapportene støtter opp under argumentene for
behovsorientert helhetstenkning og tilbake
føring av IT-enheter fra konkurranseutsetting
og privatisering (på engelsk «reintegration»,
og vi har på norsk sett ordet reintegrasjon
brukt om tilbakeføring av enheter fra konkurranseutsetting og privatisering). Vi vil
selvfølgelig også i framtida se oppdeling av
offentlige byråkratier i mindre enheter, bruk
av markedsbaserte kontrakter og forskjellige
insentivsystemer. Endring i disse styringsformene fra om lag 2005, sammen med digi
talisering av kommunikasjonskanaler både
i offentlig sektor og mellom offentlig sektor
og befolkningen, peker i retning av at NPM
i flere henseender er svært problematisk for
framtidige løsninger for styring. Det er, i alle
fall etter OECDs vurderinger, viktig å rette
oppmerksomheten mot en behovsbasert helhetstenkning som går sammen med den digitaliserte utviklingen av kommunikasjons
kanaler og tjenestetilbud.

ELEKTRONISK: Fra 2009 måtte alle som skulle søke om stipend og lån, gjøre det elektronisk.
MinID ble tatt i bruk for sikker identifisering.

brev. Kundene kan nå signere avtalen om
støtte elektronisk med BankID.
• I 2013 driftssatte Lånekassen en ny ITløsning for saksbehandling av henvendelser og saker om tildeling av stipend og
lån.
• Utskiftingen av Lånekassens IT-system
ble sluttført i 2014, da en ny løsning for
låneforvaltning kom på plass. Med den
kom også flere nye ordninger for tilbakebetalerne.

5.2 Den digitale fornyelsen
i Lånekassen
Med visjon om å bli oppfattet som Norges
mest moderne offentlige virksomhet, har
Lånekassen endret seg mye siden moderniseringsarbeidet startet i 2004. Spørsmålet Lånekassen alltid må ta stilling til i utviklingen av
elektroniske løsninger, er hvilke tiltak som vil
sikre bedre tjenester for kundene og økt pro-

duktivitet i Lånekassen. Ettersom Lånekassen
ikke kan basere seg på å kommunisere én-tilén med rundt 400 000 støttemottakere, er det
blitt desto viktigere med en helhetlig tenkning
rundt bruken av ulike kanaler for å sikre kundene tilgangen og informasjonen de trenger.
Fornyelsen i Lånekassen er organisert i
LØFT-programmet (Lånekassens ønskede
framtid), som består av flere prosjekter. Siden
2006 har utskiftingen av IT-løsningene for
kunde- og saksbehandlingen vært en viktig
del av moderniseringsarbeidet. Første del av
det nye systemet ble satt i drift i 2009. Nye
nettjenester for kunder i tilbakebetalings
fasen ga stor økning i selvbetjeningsgraden
for denne gruppen. Andre del av det nye systemet for kunde- og saksbehandling ble tatt
i bruk i 2011. Da fikk kunder blant annet
mulighet til å søke om distriktsettergivelse og
ettergivelse for kvotestudenter på nett. I 2013
ble den tredje og største delen av den nye IT-
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Tabell 1. Tildeling av stipend og lån – hovedtall
2012–2013

2007–2008

2002–2003

Antall elever og studenter i utdanning med
rett til støtte

491 300

442 500

391 000

Antall støttesøkere

409 513

314 886

264 370

Antall støttemottakere

392 645

289 575

242 774

Antall låntakere

222 921

188 278

188 485

Antall stipendmottakere
(ekskl. omgjøringsstipend) 1)

258 814

166 980

232 352

Antall stipend (ekskl. omgjøringsstipend) 1)

396 256

284 694

354 761

Antall omgjøringsstipend 2)

129 609

163 387

158 117

19 248

14 013

9 323

Av dette omgjort til stipend ved fullført utdanning
(i millioner kroner) 2)

1 939

4 584

1 204

Utbetalt stipend (i millioner kroner)

3 780

3 049 3)

5 685

23 028

17 062

15 008

Tildeling av stipend og lån − hovedtall

Utbetalt lån (i millioner kroner)

Lån og stipend i alt (i millioner kroner)
1)
2)

3)

Omgjøringsstipend er stipend som kan bli gjort om fra lån til utdanningsstipend etter bestått eksamen.
Status per 1.6.2013. Tallene for omgjøringsstipend er ikke endelige fordi alle eksamensresultater ikke er
innrapportert for de aktuelle årene ennå.
Omgjøringsordningen ble innført fra og med undervisningsåret 2002–2003. I starten ble én del av utdanningsstipendet utbetalt som stipend ved tildelingen, mens én del ble omgjort ved bestått utdanning. Fra
2004–2005 ble hele utdanningsstipendet et omgjøringsstipend. Dette forklarer nedgangen i «Utbetalt i stipend» fra 2002–2003 til 2007–2008.

Kilde Lånekassen (2014)

løsningen lansert. Alle henvendelser og saker
om tildeling av stipend og lån behandles nå i
det nye systemet. Utskiftingen av Lånekassens
IT-system ble sluttført i 2014 med en ny løsning for låneforvaltning.
Tabell 1 gir hovedtall for tildeling av stipend og lån fra 2002–2003 til 2012–2013.
Tabellen viser at aktiviteten sett i forhold til
antall elever og studenter i utdanning med rett
til støtte har økt med vel 25 prosent i tiårsperioden mens antall støttemottakere har økt
med 61,7 prosent.
Tabell 2 gir tallene som viser utviklingen
fra 2008 til 2013 med hensyn til digitalisering. Hovedinntrykket er at nettbruk og nett-
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løsninger har økt betydelig. Spesielt interessant er det at andelen nettsøknader har økt
fra 66 prosent til 92 prosent på fem år. Dette
må sees i sammenheng med hvordan kundetilfredsheten har utviklet seg. Fra Lånekassen
(2012, p5) refereres:
«Lånekassen gjennomførte en stor brukerundersøkelse, der et hovedmål var å
undersøke kundenes tilfredshet med Lånekassens tjenester. Undersøkelsen omfattet
kunder, foreldre, ansatte på lærestedene,
beslutningstakere, studentorganisasjoner og
journalister. Resultatene viste at Lånekassen
nyter et godt omdømme og har høy tillit i alle
målgruppene.»

Tabell 2. Elektroniske løsninger framfor papir
Elektroniske løsninger framfor papir

2013

2008

Nettsøknader
Andel nettsøknader – tildeling av stipend og lån

92 %

66 %

Andel nettsøknader – søknad om betalingsutsettelse

89 %

54 %

Brevutsendelser papir

1 800 000

3 200 000

Elektroniske brevutsendelser som har erstattet papir

1 660 700

660 000

Antall førstegangsvarsler forfall 15.11.

483 000

434 000

Antall eFaktura forfall 15.11.

308 000

190 000

64 %

44 %

Andel tildelingssøknader med maskinell behandling

63 %

58 %

Andel betalingsutsettelsessøknader med maskinell behandling

67 %

(har ikke tall)

Andel rentefritak maskinelt vurdert etter likningskontroll

81 %

(har ikke tall)

Antall e-signeringer 2)

184 000 (H)

5 700 (H)

Andel e-signeringer 2)

84 % (H)

3 % (H)

Brevutsendelser papir/elektronisk/varsling

Andel eFaktura forfall 15.11.
Søknadsbehandling – maskinell behandling

1)

og vedtak

E-signering

1)

Maskinell behandling vil si at søknaden behandles automatisk (i motsetning til manuell behandling, hvor en
saksbehandler må behandle søknaden).
2)
Fra april 2013 kan Lånekassens kunder signere avtalen om støtte elektronisk direkte på Dine sider på lanekassen.no. De bruker da BankID eller Buypass. Det har også vært mulig å signere elektronisk tidligere, men
da kun med Buypass i Altinn-løsningen. 2008-tallet er følgelig andelen e-signeringer med Buypass. Siden ny
løsning ble innført fra under-visningsåret 2013–2014 er det hensiktsmessig å oppgi tall for høsten (H). Tallene gjelder for studenter i høyere og annen utdanning. Søker må være 18 år for å kunne signere avtalen om
støtte elektronisk.
Kilde Lånekassen (2014)

6. Teori og praksis – om
offentlige institusjoners
utvikling mot den digitale
verden
6.1 Noen betraktninger om hva som
går galt
De siste åra har vi sett den ene skandalen etter
den andre om IT-prosjekter i offentlig sektor
med eksempler fra helsevesenet, Nav, Politiet,

Vegvesenet og departementene. Alle som steller med slike saker, politikere og ledere i det
offentlige Norge, medier og forskere vet at
IT er et sentralt virkemiddel for å sørge for
fortsatt produktivitetsvekst i framtiden selv
om det av forskjellige grunner ikke er så lett å
finne dette i statistikkene.
Det hele toppet seg med NAV-skandalen og
høringene i Stortinget rett før og etter årsskiftet
2014/2015. Om dette kan vi lese i A
 ftenposten.
04.12.14 gir daværende Nav-direktør Lystad
sin forklaring på hva som gikk galt:
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«Vi gjorde ting for fort, vi klarte ikke å
lede prosjektet, vi hadde ikke styring på det
faglige, og vi fikk ikke eksterne leverandører
til å levere.»
I Dagens Næringsliv publisert 09.12.2014
uttaler Per Morten Hoff:
«IT-skandalene i offentlig sektor handler
ikke om teknologi, men om styring, organisasjonsutvikling og ledelse.»
Vi kan gå langt tilbake for å finne eksempler som er parallelle til vår Nav-skandale;
følgende uttalelse om utviklingen i England
rundt 2000 er skremmende lik norske erfaringer (Dunleavy and Carrera 2013, p 275):
«The short-sighted and partly tragic decisions by the Department for Work and Pensions (DWP) to remodel itself in 2001 around
phone-based processes, and then to do next
to nothing about developing online transactions. DWP held off deciding to fundamentally simplify or adapt its complex business
processes for the digital era for nearly a decade (see Chapter 5). The huge costs of reorganization around an already “dead” model,
combined with unhelpful political interferences and short-sightedness, produced an absolutely static productivity picture over more
than two decades.»
Det er urettferdig med en direkte sammenligning av innføring av nye IT-systemer i Nav
og SL. SL var (og er) en organisasjon med en i
stor grad helhetlig kultur mens Nav-prosjektet
var en sammensmelting av ulike kulturer med
ulike datasystemer. Men siden Nav-prosjektet
hadde et så komplisert utgangspunkt så burde
man i enda større grad enn SL hatt utgangspunkt i det som ser ut til å virke både i Norge
og i utlandet; reintegrasjon og behovsbasert
helhetstenkning. For at dette skal være mulig,
må vi kvitte oss med i alle fall en del av tankegodset fra New Public Management

bakeføring og behovsbasert helhetstenkning.
Selv om LØFT-programmet også har hatt sine
problemer, har SL hele tiden hatt som strategi
å beholde kunnskapsmessig kontroll ved innføring av nye systemer. SL har også lagt vekt
på å informere og involvere hele organisasjonen i arbeidet. Det har vært viktig fordi de
valgte eksterne konsulenter til å produsere de
nye teknologiske løsningene.
I Lånekassens årsrapport for 2013 (Lånekassen 2014b) står det at moderniseringsarbeidet ligger innenfor rammene for den forventede produktivitetsveksten og er gjennomført
innenfor de gitte økonomiske rammene.
Konklusjonen så langt er at Statens Lånekasse har taklet de to hovedkravene rimelig
bra (reintegrasjon og behovsbasert helhetstenkning ). Men er dermed er alt i skjønneste
orden? Så enkelt er det ikke. Dunleavy og
Margetts (2010) peker på at vi nå står overfor
utfordringer når det gjelder det vi kan kalle
en «Second wave digital-era governance». For
SLs del kan vi da peke på:

6.2 Nye utfordringer – også for
Statens Lånekasse

2. Nye utfordringer innenfor helhetstenkning
Her vises det til kjente temaer, som blant annet at når SL innfører digitalt førstevalg så
reises også spørsmålet om hvordan en større
samordning av informasjon mellom forskjel-

Mye av tenkningen, som ligger bak moderniseringen av SLs IT-systemer, kan sees innenfor
rammen av det som kalles reintegrasjon/til-
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1. Optimal bruk av ressurser
Å unngå fragmentering av organisasjonen
(med hensyn til digitalisering) leder ikke
automatisk til optimal bruk av ressurser på
digital kompetanse internt i organisasjonen.
Poenget er at SL uansett må bruke betydelige
ressurser på direkte drift og på utvikling av
de digitale ressursene. For at organisasjonen
skal bli mest mulig effektiv både med hensyn
til kundebehandling og kostnader må de interne brukerne av digitale tjenester gis et optimalt kunnskapsnivå. Det er vist til eksempler
blant annet fra Storbritannia at det innenfor
organisasjoner har utviklet seg digitale kunnskapsmessige «supersentre» som både kostnads- og kompetansemessig har vist seg nokså
vanskelig å styre.

lige offentlige etater og registre skal foregå.
Har SL allerede har startet et arbeid på dette
området.
3. Nye utfordringer innenfor digitalisering
Det pekes på mange nye tekniske muligheter,
for eksempel med hensyn til lagring av data
i «Government clouds». En mer nærliggende
problemstilling som er tatt opp i andre land
er såkalte «Government apps», altså en felles
applikasjonsutvikling for offentlig sektor. Her
er SL allerede i en begynnende fase.

Mer generelt konkluderes det ofte i forbindelse med offentlige IT-skandaler som for eksempel Nav-skandalen, at ledelsen må ta ansvar.
Det kan alle være enig i. Mitt hovedpunkt i
denne artikkelen er at det ikke er nok. Det
avgjørende er hvilke prinsipper ledelsen legger til grunn. Både teori og praksis tyder på
at den tradisjonelle New Public Managementlogikken i betydelig grad har utspilt sin rolle,
mens reintegrasjon og behovsbasert helhetstenkning bør brukes reflektert og tilpasset den
situasjon organisasjonen er i.
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Samme
hvem som
gjør det?
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Fanny Voldnes
leder Samfunnsøkonomisk avdeling i Fagforbundet

Er det likegyldig om velferdstjenestene våre utføres av
det offentlige eller i privat regi?
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Solberg-regjeringen har satt seg som mål å
omstille Norge gjennom ulike reformer.
Nå skal landet endres gjennom kommunereform, effektiviseringsreform, skattereform
og produktivitetsreform. Fordi regjeringen i
utgangspunktet mener at offentlige tjenester
skiller seg lite fra andre tjenester, er det grunn
til å rope varsko. Med konkurranse som
mantra ser det ut til at fellesnevneren for reformene er å overlate flere av de tradisjonelle
offentlige oppgavene til kommersielle aktører.
Spiller det noen rolle?
Det er godt kjent hva som er resultatet når
offentlige velferdsoppgaver blir gjort til var
er i et marked. Mange avisoppslag har vist
hvordan private aktører de siste årene har

tjent seg rike på offentlige penger, som da DN
1.11.2014 viste at Norlandia-eierne har blitt
milliardærer på drift av barnehager, syke
hotell og sykehjem. Fra skattelistene kan vi
lese at de fire eiene har økt sin nettoformue
fra 112 til 326 millioner bare i perioden fra
2011 til 2013.
Det er grunn til å tro at formuen kommer
fra skattefinansierte tjenester. Akkurat hvor
mye vet vi ikke, siden slik informasjon ikke
er tilgjengelig. Men vi kjenner noen sammen
henger. Det er et faktum at formuesoppbyggingen for eierne av Norlandia skjedde sam
tidig med at tidligere hudlege Ole Fyrand fikk
så dårlig behandling ved Madserudhjemmet
at familien hentet ham hjem. Begrunnelsen fra
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ledelsen var dårlig økonomi. Madserudhjemmet drives av selskapet Norlandia Care Norge AS i Norlandia-konsernet på oppdrag for
Oslo kommune, jfr. NRK-oppslag 22.2.2013.

På toppen av det hele har norske myndigheter
nylig sagt at de vil begrense innsynsmulig
heten i aksjonærregisteret. Slikt innsyn er helt
nødvendig for å finne de egentlige eierne av et
selskap.
Og situasjonen kan bli enda verre. I for-
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Vi vet også litt om måten formuesoppbyggingen skjer på. Offentlige penger flyttes gjennom flere selskaper i kompliserte selskapsstrukturer, ofte også internasjonalt, og opp
til eierne. Det er vanskelig og i mange tilfeller
umulig å følge pengeflyttingen ut fra offentlig
tilgjengelig informasjon.
I tillegg til lovregulerte og synlige flyttinger som utbytte og konsernbidrag, er internprising av kjøpte tjenester og lån innad i konsernet, sammen med fusjoner og avvikling av
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selskaper, de vanligste måtene eiere beriker seg på. Rammene for
dette reguleres i regnskaps- og
selskapsretten.
Derfor minner det om bukken og havre
sekken at myndighetene har overlatt til den
private stiftelsen Norsk Regnskapsstiftelse å
utforme dagens regnskapsregler, selv om dette
åpenbart burde vært en offentlig oppgave.
I tillegg er myndighetene skeptiske til såkalt
utvidet land-for-land-rapportering. En slik
rapportering vil synliggjøre hvor store inntekter og kostnader internasjonale selskaper har i
hvert enkelt land, og vil være viktig for skatte
inngangen for alle land.

Det minner om bukken og havresekken
at myndighetene har overlatt til den
private stiftelsen Norsk Regnskapsstiftelse
å utforme dagens regnskapsregler.
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bindelse med kommunereformen har NHO
sagt at de mener 100 kommuner er nok i
Norge. Petter Furulund i NHO Service sa til
Klassekampen i april 2014: «Små kommuner
gjør det vanskelig å tjene penger på å drive
velferdstjenester. Større kommuner gir bedre
muligheter for private velferdsbedrifter.» Han
slapp virkelig katta ut av sekken.
Norge er i en særstilling økonomisk med sitt
oljefond. Hvis flere offentlige tjenester åpnes
for private aktører, må vi forvente ytterligere
press fra både norske og internasjonale kommersielle aktører for å erobre de nye markedene.
Denne utviklingen vil endre det norske
samfunnet. Privatisering er ifølge Thomas

Petter Furulund i NHO Service

 iketty en av årsakene til at forskjellene melP
lom fattig og rik øker. For Norges del hjelper
det lite å smykke seg med en stor offentlig sektor når den i økende grad forvandler offentlig
rikdom til privat fortjeneste.
Så lenge myndighetene ikke sikrer et regel
verk med full åpenhet og kontrollmulighet
om hva offentlige penger blir brukt til, må et
minstekrav være at det offentlige utfører alle
velferdsoppgavene. Hvilken hensikt har det å
diskutere om private bør bidra før vi får fullt
innsyn i eierforhold og kontroll med hva peng
ene blir brukt til?

Små kommuner gjør det vanskelig
å tjene penger på å drive velferds
tjenester. Større kommuner gir
bedre muligheter for private
velferdsbedrifter.
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Ulike erfaringar
frå ulike tenester:
Korleis inter
kommunalt
samarbeid verkar
inn på brukarane
si tilfredsheit

Interkommunalt samarbeid handlar om at to eller
fleire kommunar går saman om å levere ei teneste til
innbyggjarane sine. Dette har vore grunngjeva ut ifrå
økonomiske nytte- og effektivitetsomsyn. Til dømes
tek ein gjennomsnittleg norsk kommune del i elleve
ulike samarbeid med ein eller fleire andre kommunar.
Marthe L. Holum Handelshøyskolen i Trondheim
Tor G. Jakobsen Handelshøyskolen i Trondheim
a rt i k k elen er fagfellev u r dert
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Eit slikt samarbeid vert ofte sett på som eit
godt alternativ til kommunesamanslåing – eit
stridstema i det norske politiske ordskiftet.
Argumenta for samarbeid er at dette vil føre
med seg ei vinning i form av betre kvalitet på
tenester og også økonomiske fordelar. I denne
studien undersøker vi samanhengen mellom
kommunesamarbeid og brukarane si tilfredsheit med brann- og renovasjonstenester.
Etter at interkommunalt samarbeid har
vakse i omfang har også den akademiske interessa for temaet auka. Brorparten av litteraturen har teke for seg den økonomiske sida
av samarbeidet. Det har vore lite studert kva
slags effekt slikt samarbeid har på innbyggjarane si oppfatning av tenestene. I vårt arbeid
tek vi for oss denne mangelen i forskinga. Vi
har sett nærare på verknaden av interkommunalt samarbeid når det gjeld brann- og renovasjonstenestene i kommunen, ved å sjå på kor
nøgde brukarane er. Dette er dei to tenestene
der det i størst grad har vore nytta interkommunalt samarbeid. Nøgde brukarar er eit mål
på kvaliteten av tenesta og burde vere eit mål
for politikarar som ynskjer attval.
Vi legg fram tal frå den norske innbyggjarundersøkinga1 kor data har vore samla inn i
2009 og 2013, og kombinerer desse med tal
frå kommuneundersøkinga2 , Brønnøysundregistra og Statistisk sentralbyrå. Tala viser at
interkommunalt samarbeid om branntenester
gjer mindre nøgde brukarar, medan når det
gjeld kjeldesortering er det tvert om. Her er
brukerane meir nøgde der det er samarbeid.
Vi finn ikkje nokon signifikant verknad av
samarbeid når det gjeld henting av avfall.

1

Data er stilt til disposisjon av Direktoratet for forvaltning
og IKT gjennom Norsk samfunnsvitskapeleg datateneste
(NSD). Desse data gjer ei innsikt inn i folks haldningar til og
tilfredsheit med tenesteområde som barn, utdanning, kunnskap, helse og omsorg, sikkerheit, m.m.
2

Desse data er samla inn av Norsk institutt for by- og
regionforsking (NIBR) på oppdrag for Kommunal- og
regionaldepartementet (KRD). Data er stilt til disposisjon
av Norsk samfunnsvitskapeleg datateneste (NSD).
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Samarbeid om brann og
renovasjon i Noreg
I Noreg inneber samarbeid om brann- og
renovasjonstenestene oppretting av eit interkommunalt selskap. Selskapet er eit sjølvstendig rettssubjekt. I nokre få unntak er tenestene kontraktert ut til ein vertskommune som
tek heile ansvaret for levering av tenestene.
Begge formane for samarbeid er med i vår
undersøking.
Renovasjonstenesta har lenge vore ei popu
lær teneste å skilje ut, både til private og
offentlege aktørar. Dette fordi den er sett på
som den enklaste kommunale tenesta og det
er lett å realisere stordriftsfordelar. Tidlegare
studiar visar at dei tilsette i kommunane ser
på renovasjonstenesta som ei av dei tenestene
der det er lettast å måle resultata (t.d. Brown
& Potoski, 2003). Av alle dei kommunale
tenestene er det innan renovasjon kommunesamarbeid er mest utbreidd. Over 78 prosent
av kommunane sa dei var med i eit slikt samarbeid i 2012. Tenesta er direkte finansiert
gjennom renovasjonsavgifter.
Når det gjeld branntenesta, er ikkje den
sett på som ei typisk lett teneste å skilje ut.
Studiar finn at kommunetilsette ser på branntenesta som ei teneste der det er vanskeleg å
identifisere og måle aktivitetar og resultat.
Likevel har eit sterkt aukande tal kommunar
valt å organisere branntenesta gjennom interkommunalt samarbeid. Dette kjem truleg av
behov for høge investeringar i utstyr og strenge krav til utdanning av deltidsmannskap.
I 2012 opplyste om lag 39 prosent av kommu
nane at dei samarbeidde om branntenester,
noko som er ei lita auke frå 37 prosent i 2008.
Branntenesta er indirekte finansiert gjennom
skatteinntektene.
Skilnadene i finansiering er viktige. Ved
direkte finansiering kan etablering av samarbeid med påfølgande kostnadskutt verke
inn på tilfredsheit. Dette skjer om brukarane
opplev lågare avgifter. I tillegg til skilnadane
i kor målbare tenestene er og korleis dei er
fi nansierte, er det og vesentlege skilnadar i


korleis brukarane samlar erfaring. Renovasjonstenestene har dei fleste direkte erfaring
med kvar veke, medan branntenesta er dei
færraste i kontakt med. Denne skilnaden kan
ha implikasjonar for korleis innbyggjarane
evaluerer tenesta. Til sist er det ein vesentleg
skilnad mellom tenestene at dei møter to
svært ulike behov hos innbyggjarane. For
branntenesta er det beredskap og ei kjensle
av tryggleik, medan renovasjonstenesta møter
innbyggjarane sine praktiske behov i kvar
dagen. Branntenesta kan derfor karakteriserast som meir politisk interessant enn renovasjonstenesta. Til dømes vil det gje svært
ulike r eaksjonar å stengje og flytte ein brann
stasjon til ein annan kommune enn å flytta ein
søppelforbrenningsstasjon. Dei to tenestene vi
studerer er svært ulike, noko som vil påverke
effekten av samarbeid både på organisasjonsog individnivå.

Fordelar og utfordringar
med samarbeid
Dei fleste norske evalueringsrapportane av
kommunesamarbeid er svært positive. Dei
mest optimistiske konkluderer med at inter
kommunalt samarbeid gjev dei mindre kommunane som ynskjer å oppretthalde sitt
sjølvstende moglegheit til både å oppnå stordriftsfordelar og forbetre tenestekvalitet (t.d.
Leknes et al., 2013). Den klart vanlegaste
grunngjevinga for etablering av interkommunalt samarbeid er basert på finansiell belastning og ynsket om stordriftsfordelar. Studiar
indikerer eit stort potensial for å oppnå stordriftsfordelar i kommune-Noreg (Langørgen
et al., 2005). Trass i hovudargumenta for
etablering av kommunesamarbeid, er forskarane framleis ikkje samde om samarbeidande
kommunar verkeleg oppnår kostnadsreduksjonar. Ein del utanlandske studiar finn at dei
gjer det (t.d. Bel et al., 2014), men ein norsk
studie av renovasjonstenester finn at dei samarbeidande kommunane faktisk har høgare
kostnader enn dei som tilbyr tenesta på eiga
hand ( Sørensen, 2007).
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Dei fleste norske evalueringsrapportane av kommune
samarbeid er svært positive.

Det er ikkje berre kostnadane som speler
inn. Etter at samarbeidet er etablert er det dei
kvalitative forbetringane som blir trekte fram
som dei viktigaste verknadane. Respondentar
frå kommunane ser styrka kompetanse og
forbetra tenestekvalitet som dei to viktigaste
fordelane, etterfølgt av økonomiske innsparingar (ECON, 2006). For profesjonaliserte
tenester som til dømes branntenesta, vil større organisasjonar kunne dra fordel av betre
moglegheit til å tilby fulltids stillingar, og slik
i større grad kunne trekkje til seg kvalifisert
personell. I tillegg vil større organisasjonar
gje moglegheit for auka praktisk trening for
dei tilsette.
Utskiljing av offentlege tenester er forbunde med auka bruk av prestasjonsmåling
fordi det vert vanskeleg å nytta meir direkte
styring og rapporteringskrav frå den enkelte
kom
mune si side. Ein studie av Speklé og
Verbeeten (2014) finn at kor godt ei teneste
egnar seg til å verte målt og kontraktfesta er
avgjerande for ein god verknad av prestasjonsmåling i offentlege tenester. Jung (2013) finn
at lite klåre mål og tidsrammer skapar ein
negativ samanheng mellom auka budsjett og
organisasjonseffektivitet. Litteraturen tyder
altså på at tenester som eignar seg til å verte
målt er dei mest aktuelle for interkommunalt
samarbeid. Vi forventar derfor at samarbeid
vil ha ein større verknad på prestasjonar for
renovasjonstenestene, sidan denne teneste
formen er vesentleg meir målbar og lettare å
kontraktfesta.
Utfordringar ved samarbeid som ofte kjem
opp blant norske politikarar og rådmenn,
er minska politisk kontroll, mangel på vedtaksmyndigheit, indirekte demokrati og sentralisering av kompetanse og arbeidsplassar.
Jamvel dei mest optimistiske rapportane syner
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at mangel på politisk innverknad på desse
samarbeida er ei tilbakevendande utfordring.
Representantane som veljast inn i samarbeidet sitt avgjerdsorgan, er ikkje direkte vald,
men «vald av dei valde», noko som resulterer
i ei form for indirekte demokrati (Fimreite &
Aars, 2005). Dette er like fullt eit argument
som råkar andre former for organisering i føretak, også dei som berre eiges av ein kommune. Ein auke av fragmentering i offentleg
sektor der direkte kontroll og hierarkiske relasjonar vert erstatta av komplekse nettverksrelasjonar kan resultera i pulverisering av ansvar
og manglande oversikt (Goldsmith & Eggers,
2004). Fragmenteringa har implikasjonar for
innbyggjarane. Det kan gjera organisasjonane
stadig meir tvitydige og svekke innsikt i kommunale aktivitetar (Fimreite & Aars, 2005).
Utfordringane i forbindelse med fragmentering og indirekte demokrati forventar vi å ha
ein sterkare effekt for branntenestene. Dette
er tenester av større politisk interesse og potensielle veikskapar vil verke alvorlegare.
Av forventa utfall på innbyggjarnivå bør
ein ta den såkalla «nærleiksverknaden» i betraktning. Denne verknaden inneber at innbyggjarar i mindre kommunar har ei kjensle
av nærleik som viser seg i at dei er meir
nøgde med kommunen sin enn innbyggjarar
i større kommunar. Denne effekten av nærleik vil i varierande grad gå tapt når tenester
vert sentraliserte gjennom interkommunalt
samarbeid. Når det gjeld auka avstand, vil
det truleg vere av større betyding for branntenestene enn for renovasjonstenestene. Ved
sentralisering av branntenesta vil ein i kommunesamarbeid kunne få «taparkommunar»
som mister brannstasjon og opplev ein dramatisk auke i avstand til tenesta. Innbyggjarane
i lokaliseringskommunar vil ikkje få ein tilsvarande verknad av tapt nærleik. For renovasjonstenesta derimot, kan ein heller venta ein
omvendt nærleikseffekt. Søppelhandsaming
er noko ein ynskjer seg langt unna, og auka
avstand kan såleis ha ein positiv verknad på
brukaranes tilfredsheit for denne tenesta. Vi
forventar derfor at sentralisering gjennom
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kommunesamarbeid er negativt forbunde
med tilfredsheit med branntenesta for innbyggjarar i «taparkommunar» som opplev dei
har tapt tenesta, men positivt forbunde med
tilfredsheit med renovasjonstenesta.
Når det gjeld frekvensen av interaksjon
mellom brukaren og tenesta viser ein studie av
Van Ryzin (2007) at offentlege tenester som
brukarane erfarer jamleg, i større grad vert
vurderte i samsvar med interne prestasjonsmål. For renovasjonstenestene som brukarane
erfarer jamleg, forventar vi også som nemnt
ovanfor ein sterkare verknad på prestasjonar.
Eventuelle kostnadsreduksjonar vil og kunne
gi meir nøgde brukarar gjennom lågare avgifter. Ved overgang frå kommunalt til interkommunalt kan det skje endringar i tenestene,
også i form av krav til brukarane. Til dømes
kan omlegging til kjeldesortering opplevast
som byrdefullt, likeins endra plassering av
avfallsboksar – utan at dette har samanheng
med at tenesta er gått frå å vere kommunal til
interkommunal.
Utfordringane i forbindelse med auka avstand til tenesta, fragmentering og indirekte
demokrati, forventar vi å ha ein sterkare effekt for branntenestene. Fordelane forbunde
med kostnadsinnsparingar og prestasjonsforbetringar forventar vi også er meir realiserbare for renovasjonstenestene. Samanfatta
forventar vi derfor at interkommunalt samarbeid er forbunde med høgare tilfredsheit med
renovasjonstenestene, men lågare tilfredsheit
med branntenestene blant innbyggjarane i
«taparkommunar».

Resultat

Vi presenterer deskriptiv statistikk over brukarane si tilfredsheit med brannteneste, søppelhenting og kjeldesortering. I innbyggjarundersøkinga har det vorte stilt spørsmål om kor
nøgde respondentane er med desse tenestane.
Det var sju svaralternativ, kor høge verdiar
innebar at brukaren var nøgd med tenesta.
Vi viser gjennomsnittstal for kommunar frå
2010 og 2013, der vi har gruppert kommuna-

Mørke fargar for kommunar med
rapportert interkommunalt
samarbeid i 2009.
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Figur 1. Tilfredsheit med tenester, 2010
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Figur 2. Tilfredsheit med tenester, 2013
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ne etter om dei hadde rapportert at dei hadde
minst ei form for interkommunalt samarbeid i
2009 eller 2012. Av dei kommunane vi hadde
tal for rapporterte 157 av 427 at dei hadde
ei ordning med interkommunalt samarbeid i
2008. I 2012 var tala 165 av 424. Fordelinga
både når det gjeld interkommunalt samarbeid
og brukeranes tilfredsheit er vist i figur 1 og 2.
Figurane viser same tendens i 2009 og i
2013. Interkommunalt samarbeid med branntenesta gir lågare tilfredsheit samanlikna med
kommunar utan slikt samarbeid. Ei forklaring
på dette kan være at ein ved eit slik samarbeid
opplever ein lengre avstand frå brannstasjonen
til der innbyggjarane bur. Dette kan gå ut over

deira kjensle av tryggleik. Men vi må og ta inn
over oss at dette er ei spesiell teneste med lite
kontakt med brukarane. Såleis kan ein stille
spørsmål ved den kausale samanhengen mellom utforminga av tenesta og brukaranes tilfredsheit. Samtidig er funnet tydeleg og signifikant, det er ein negativ verknad av samarbeid
når det gjeld brukeranes tilfredsheit.
Når det gjeld renovasjonstenesta så er den
delt i to – søppelhenting og kjeldesortering.
Vi fann ingen samanheng mellom interkommunalt samarbeid og tilfredsheit med søppelhenting. Søppelhenting er ei teneste med
låg politisk interesse kor vi ikkje forventar at
auka fragmentering eller minska demokratisk
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innverknad har noko verknad på brukaranes
oppfatning av tenesta, og auka distanse til avfallsstasjonen vil i alle tilfelle vera positivt.
Ein skilnad mellom søppelhenting og
kjeldesortering er at sistnemnde har ein større
påverknad på ein persons daglegliv, krev noko
innsats frå brukaren og i tillegg er forbunde
med haldningar til miljøvern. Når det gjeld
kjeldesortering gjekk vi ut frå at denne tenesta
var meir utsett for påverknad når det gjeld tilfredsheit, og her finn vi også ein positiv og signifikant verknad. Brukarar i kommunar med
interkommunalt samarbeid om renovasjonstenester er meir nøgde med kjeldesortering
enn dei som bor i andre kommunar. Denne
skilnaden kan komme av at kjeldesorteringa
er dårlegare lagt til rette for i den kommunale renovasjonen, eller at det ikkje er innført
kjeldesortering i det heile.
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Det viktigaste vi kan lese ut av tala er at verknaden av samarbeid på brukarane si tilfredsheit er avhengig av kva type teneste ein undersøker. Samarbeid har ein negativ verknad
på folk si oppfatning av branntenester, men
ein delvis positiv verknad på folk si oppfatning av renovasjonstenester. Når det gjeld
brann
tenester vil eit interkommunalt sam
arbeid alltid føre med seg oppleving av eit tap
av ein «populær» institusjon i ein eller fleire
kommunar som inngår i samarbeidet. Innbyg-

gjarane i ein kommune der brannstasjonen er
lagt ned kan kjenne ei auka avstand til tenesta
og minka kjensle av tryggleik.
Når det gjeld avfallshandsaming, er dette
ein institusjon som innbyggjarane gjerne ser
lokalisert langt unna der dei bor. Dermed blir
vinst og tap ved type anlegg òg noko som kan
verke inn på brukaroppfatningar uavhengig
av erfaringar med sjølve tenesta. Ein ventar
vidare å få ei betring i yteevna gjennom stordriftsfordelar, då dette er ei teneste som er
prega av klåre mål og oppgåver og egnar seg
godt for å verte satt ut på anbod. Samstundes er det å vente ein meir direkte samanheng
mellom tenestekvalitet og tilfredsheit for ei
teneste som brukarane opplever kvar veke.
Vi finn at direkte kostnader er ei viktig
forklaring for kor nøgde brukarane er med
søppelhentinga. Dette har ein naturleg saman
heng med at renovasjonstenestene vert direkte
finansiert gjennom avgifter. Samarbeid har
ein positiv og signifikant verknad på tilfredsheit med tilrettelegging for kjeldesortering.
Dette funnet kan forklarast med at denne
delen av tenesta er meir sensitiv for haldningar med tanke på korleis den er organisert.
Kjeldesortering har ei større innverknad på
folk sitt daglege liv, og skilnader mellom
korleis dette er organisert verkar inn på brukaranes oppfatningar. Skilnader kan vere at
kjeldesorteringa vert betre organisert i større
interkommunale selskap, eller at det i det heile
teke eksisterer moglegheiter for sortering.
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Frå høgskule til filial:
Kven kan utvikle
eller avvikle høgre
utdanning i framtida?
Håvard Teigen
professor ved Høgskulen i Lillehammer
a rt i k k elen er fagfellev u r dert

Det er lagt fram ei stortingsmelding om strukturreformer
i høgre undervisning og utdanning. Meldinga inneheld
forslag om å gjere nåverande sjølvstendige høgskular til
filialar. Fører dette med seg at det blir institusjonsstyrer
og ikkje Stortinget som bestemmer kvar ungdomen kan
få høgre utdanning i framtida? Mange vil hevde at dei
vedtaka Stortinget gjer på dette feltet er viktigare enn
noko anna på lang sikt. Grunngjevingane for dette er
mange og sterke.
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Dei som er opptekne av nasjonalprodukt og
økonomisk vekst legg vekt på sektorens sentrale rolle for innovasjon. Sektoren blir sett på
som ein naudsynt aktør i ulike innovasjonssystem: Nasjonale, regionale og sektorielle
(Teigen, 2007). I denne tenkinga vinn landa
med det beste nasjonale innovasjonssystemet
tevlinga mellom land, fylka med det beste regionale innovasjonssystemet blir vinnarane i
tevlinga regionane imellom og bedriftene som
er del av eit godt sektorielt innovasjonssystem
gjer suksess både nasjonalt og internasjonalt
(Malerba, 2004).
Universitets- og høgskulesektorens rolle
for innovasjon og økonomisk utvikling har
vorte langt viktigare dei siste 20–30 åra.
Likevel er det ingen som nektar for at også
danning og utdanning er viktig sjølv om det
ikkje beinveges kan grunngjevast med nytte:
Nasjonens, regionens og sektorens historie,
filosofanes tenking og tvil og tru osv. Dette
er to døme på sektorens rolle henta frå ytter
punkta på skalaen mellom det som tilsyne
latande er nyttig og unyttig. Dei tunge og
store samfunnsoppgåvene til universitets- og
høgskulesektoren ligg likevel ikkje i desse
ytterpunkta mellom børs og katedral, men i
utdanning og forsking for velferdssektorane,
lærar- og lektorutdanning, tekniske, økonomiske og administrative funksjonar i offentleg og privat sektor osv.
Det er altså gode grunngjevingar for at
denne strukturreforma kan vere like viktig
som det andre store prosjektet til regjeringa –
kommunereforma.
Stortingsmeldinga Konsentrasjon for kvalitet – Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren (Meld. St. 18 2014–2015) foreslår at vi for første gong skal få ein struktur
som er kjenneteikna av at universitet skal fusjonere inn tidlegare sjølvstendige høgskular.
Kjenneteiknet blir universitet med eit hovudsete og fleire filialar som satellittar. Eg vil i
denne artikkelen analysere denne nye strukturen ved hjelp av ein modell eller teori som
har vore brukt til å forstå denne typen organisasjonar.
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Reformer og reform
dynamikk fram til nå
Det er gitt gode og omfattande historiske og
analytiske framstillingar av reformer i sektoren (Kyvik, 2002 og 2009). Den store utdanningseksplosjonen kom i etterkrigstida og
fekk slike dimensjonar ut over 1960-talet at
fleire og fleire meinte at noko laut gjerast. Den
store reforma vart etablering av distriktshøgskulane (St.meld. nr. 40 (1990–1991)). Desse
var eit desentraliseringsprosjekt stikk i strid
med fusjons- og stordriftstenkinga som hadde prega 50- og 60-talet. Dei vart påtenkt av
Ottosen-komiteen, unnfanga av regjeringar
med ulik politisk farge og avla opp krav til
forskingsbasert undervisning gjennom såkalla
kombinerte stillingar i motsetnad til dei gamle
profesjonshøgskulane i by og land.
Ottosen-komiteen tenkte seg distriktshøgskulane samlokaliserte med andre høgskular
i sentra, slik sentertenkinga var på midten
av 1960-talet. Komiteen vart nedsett i 1965,
same året som vekstsenter vart vedteke som
del av distriktspolitikken (Teigen, 1999). Men
både vekstsentersatsinga og satsinga på høg
skulesenter vart teke av desentraliserings
bølgja som slo inn på slutten av 1960-talet.
Distriktshøgskulane spreidde seg over
heile landet og enda opp med at det normale
var «kvart fylke, sin DH-skule». Unntak fanst
som i Møre- og Romsdal der dei gamle fogderia framleis levde vidare som politisk kraft
slik at det i første omgang vart to DH-skular
der. Seinare fekk fylket ein tredje høgskule
basert på tidlegare teknisk høgskule og sjuke
pleie. DH-skulane kom i tillegg til gamle
profesjonsutdanningsinstitusjonar, lærarskular,
ingeniørhøgskular og lærarskular som dei
viktigaste. Distriktshøgskulane vart stundom
samlokalisert med ein eller fleire av dei gamle
profesjonsutdanningane. Like ofte vart dei
ikkje det.
Universitets- og høgskulesektoren i dag er
i det store og heile eit resultat av den store reforma på første halvdelen av 1990-talet med
Gudmund Hernes i fleire posisjonar, først som

professor og leiar av den regjeringsoppnemnde
komiteen (NOU 1988:28) som la grunnlaget
for reforma, så politikar og statsråd som
slutta seg til sine eigne tilrådingar, skreiv
stortingsmelding, og gjennomførte reforma
(St.meld. nr. 40 (1990–1991)).
Med Hernes som maktforskar og politisk,
analytisk og retorisk kraftkjelde vart talet
på statlege høgskular redusert frå 98 til 26.
Alt vart kalla statlege høgskular og dei gode
gamle namna knytt til profesjonsutdanningar
og dei relativt unge DH-skulane vart borte.
Det som ikkje vart borte, men bortgøymt,
var at dei nye statlege høgskulane var fylt opp
av personell frå profesjonsutdanningane
utan forskingskompetanse. Distriktshøgskulane
hadde gjennom politisk entreprenørskap fått
stillingar med same kompetansekrav som universiteta og dei gamle vitskaplege høgskulane.
Den politiske krafta som pressa dette gjennom var daverande statsråd Kjell Bondevik
(Jensen, 2011). I tillegg til kompetanseforskjellane mellom dei moderne DH-skulane
og dei gamle profesjonsskulane, var det store
kulturskilnader. Sjølv om det er meir enn 20
år sidan denne strukturendringa, er mange av
folka dei same. Og dei «gamle» har rekruttert
nye av same sinn i yngre skinn. Også høg
skule- og universitetssektoren er kjenneteikna
av stiavhengig utvikling (Krugman, 1991).
Det er denne strukturen vi i all hovudsak
har også i dag, men det har likevel vore stor
dynamikk i sektoren. Dynamikken har for det
første vore kjenneteikna av ein enorm vekst i
talet på studentar, noko som har gjort at dei
fleste av dei nye statlege høgskulane har vorte
langt større, frå dobling til fire-, femdobling
av talet på studentar og tilsette. For det andre kom det i etterkant av denne reforma det
som kan kallast ei «sosial mobilitetsreform»,
initiert av Mjøs-utvalet (NOU 2000:14). Slik
arbeidarar og småbrukarar kunne bli lærarar
og ingeniørar (klassisk sosial mobilitet), kunne nå dei «flinke og ambisiøse» høgskulane
bli universitet.
Gjennom desse mekanismane fekk Stavanger, Kristiansand og Bodø sine universitet.
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Universitets- og høgskulesektoren
i dag er i det store og heile eit
resultat av den store reforma på
første halvdelen av 1990-talet.

Tilsvarande kunne statlege høgskular oppnå
sosial mobilitet og «kulturell kapital» gjennom å kvalifisere seg til å få master- og etter
kvart doktorgradsutdanningar. Medan NHH
tidlegare hadde monopol på siviløkonom
utdanning finansiert av staten, er det nå ca.
15 statlege høgskular som har vorte sertifisert
av NOKUT til å tilby denne prestisjeutdanninga. Det siste er at Høgskulen i Hedmark
fekk sertifisert sin siviløkonomutdanning som
skal ha sin base på Rena.
Det er denne strukturen frå 1990-reforma,
og den nye dynamikken bygd på tanken om
at den einskilde høgskule kan tøye seg etter
nye akademiske høgder, vår nåverande regjering enten vil gjere enda meir dynamisk eller
det stikk motsette – skru klokka tilbake for.
Det som har skjedd etterpå er utviklinga av
eit innovasjonssystem knytt til høgskulane.
Dei fleste er samlokaliserte med forskingsstiftingar, Innovasjon Norge (IN), inkubatorar
og kunnskapsparkar. Dei har fått tilgang til
regionale forskingsfond. I dette systemet står
fylkeskommunane minst like sentralt som staten. Fylkeskommunane har sekretariata for
dei regionale forskingsfonda, er eigarar av
forskingsstiftingar og IN, har styremedlemmar i høgskulane og har mange stader vore
tungt inne økonomisk i utviklinga av masterog doktorgradar for «sine» høgskular.
Det siste tiåret har det også føregått fleire
fusjonsprosessar knytt til målet om å bli universitet. Kyvik & Stensaker (2013) har gitt
ei oppdatert framstilling og analyse av desse
prosessane.
Eg reiser spørsmålet: Kva er det regjeringa
vil endre av det gamle systemet? Kva vil dei
med det nye? Og kva kan konsekvensane bli?
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Stortingsmeldinga

Stortingsmeldinga har forslag om mange fusjonar og er resultat av ein prosess der statsråden har lagt sterke føringar. Styringssignala
frå statsråden i denne prosessen har vore at
fusjonar er naudsynt fordi mange av dei små
høgskulane leverer for dårleg og er for lite robuste. Prosessen har vore prega av «tvang» i
den forstand at alle har vore pålagt å seie frå
kven dei eventuelt ville slå seg saman med.
Kva det er som viser at mange høgskular
leverer for dårleg, har i liten grad vore presisert. Ordet «robust» lever vidare i denne
meldinga sjølv om det lenge har vore latterleggjort i alt frå petitar til revyar – og trass i at
ingen har gjeve det fagleg innhald. I meldinga
blir siktemålet formulert slik innleiingsvis:
«Med utgangspunkt i en kritisk vurdering
av kvalitet vil regjeringen slå sammen en rekke institusjoner. Flere av høyskolene vil slås
sammen med et av dagens åtte universiteter.
Andre høyskoler vil slås sammen med hverandre.»
Meldinga presenterer i kapittel 3 mange av
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dei viktigaste indikatorane på kvalitet i høgre
utdanning. Hovudgrepet er å dokumentere
høgskular/universitet som ligg under gjennomsnittet. Resultata er i hovudsak følgjande:

Kvalifiserte førstevalgsøkjarar: Alle høgskulane/universiteta som ligg under snittet er
lokalisert utanfor Oslo og dei store byane,
men det er ikkje tilsvarande forskjellar mellom små og store høgskular/universitet. Små
høgskular har ofte mange søkjarar i alle fall
dersom dei er lokalisert i større byar.

Kvalifisert fagpersonale: Denne indikatoren måler kor stor del av personalet som har
førstekompetanse eller betre. Av ti høgskular
som kjem under gjennomsnittet er åtte små
og mellomstore. To er store – høgskulane i
Trondheim og Bergen.

Karaktersetting: Her er det i stor grad slik
at høgskulane/universiteta med dei best kvalifiserte studentane også har strengast krav
til karakterar, men det ser ikkje ut til å vere

systematiske forskjellar mellom store og små.
Alle dei største er «strenge», men det er også
små/mellomstore blant dei strenge.

Publisering: Dei såkalla publiseringspoenga
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er hovudindikatoren på forskingsproduksjon. Dei institusjonane som har det dårlegast
kvalifiserte personalet publiserer også minst.
Med berre ein høgskule som unntak er det
nøyaktig samsvar.
I tillegg har meldinga ein del suksessindikatorar som nok har med kvalitet å gjere,
men der det opplagt kan vere ein fordel å vere
stor. Kvantitet er altså like viktig som kvalitet.
Slike indikatorar er forskingspengar frå EU,
Norges forskingsråd og internasjonale fellesgrader.
Tilsynelatande er det desse indikatorane vi
her kort har presentert som er dokumentasjonen på at samanslåingar er løysinga for å få
opp kvaliteten i høgre utdanning og forsking.

Forslaga til fusjonar og samanslåingar
Forslaga til samanslåingar må presenterast
kort. Frå Nord-Norge til og med Sør-Trøndelag er forslaga at dei høgskulane som hittil
har vore sjølvstendige, skal bli fusjonert inn i
eksisterande universitet.
Etter dette vil Universitetet i Tromsø ha
filial i Alta, Narvik og Harstad. Dette er filialar spreidd over eit enormt geografisk areal
og tre fylke.
Universitetet i Nordland (Bodø) skal fusjonere inn Høgskulen i Nesna. Det er i tillegg
konkrete prosessar i gang for å innfusjonere
Høgskulen i Nord-Trøndelag. Denne høg
skulen er spreidd på fire studiestader. Også
her skjer fusjonen i ein samanhengande
region, men spreidd over to fylke.
Den mest spektakulære fusjonen skal skje
med basis i Norges teknisk-naturvitenskape
lige universitet (NTNU). Dei skal innfusjonere både Høgskulen i Sør-Trøndelag og ein
høgskule på det sentrale Austlandet (Gjøvik)
og på Vestlandet (Ålesund). Til saman blir
NTNU etter dette større enn Universitetet i
Oslo – og spreidd over halve landet.

Samanlikna med det som skal skje frå
Trondheim og nordover, har regjeringa fått
lite på plass i Sør-Norge. På Austlandet skal
Høgskulen i Buskerud og Vestfold og Høg
skulen i Telemark slåast saman. Høgskulen
Stord/Haugesund skal fusjonerast inn i Universitetet i Stavanger.
I tillegg til desse samanslåingane, som regjeringa trur er meir eller mindre på plass, blir
det signalisert at fleire kan kome.

Samanheng mellom kvalitet
og fusjonsforslag?
Det spesielle ved desse fusjonsforslaga er at
stortingsmeldinga ikkje i det heile teke drøftar
om desse samanslåingane er eigna til å heve
kvaliteten målt etter dei kvalitetsindikatorane
som meldinga sjølv legg til grunn. Eg vil her
skissere kor problematisk dette er med det
faktagrunnlaget vi har fått presentert. Den
første kvalitetsindikatoren var «inntakskvalitet» målt som talet på søkjarar per studieplass.
Dette er ein kvantitets-, ikkje kvalitetsindikator. Inntakskvaliteten kan kanskje målast indirekte, men er da resultata frå vidaregåande
skule og det er heilt uforståeleg at ein meiner
at strukturreform i universitets- og høgskule
sektoren har noko med dette å gjere. Den
einaste måten å auke inntakskvaliteten på er å
sette karakterkrav for høgre utdanning, altså
å redusere talet på studentar i sektoren. Inntakskvaliteten kan samla sett ikkje endrast
gjennom strukturtiltak dersom dei same studentane skal inn i den nye strukturen.
Det er derimot interessante samanhengar
mellom inntakskvalitet og kvalitetsindikatoren karaktersetting. Forsking ser ut til å vise
at det er stor variasjon i kravet til studentar,
men løyser dei konkrete forslaga til fusjonar
dette problemet? Til dømes er både Universitetet i Nordland og dei to høgskulane som
skal innfusjonerast blant dei som i følgje meldinga stiller for små krav til studentane og
gjev for gode karakterar. Kvifor er det da kvalitetshevande å slå desse saman? Det som er
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At store høgskular kjem
så dårleg ut, blir ikkje
kommentert med eit ord.

opplagt, er at problemet med homogen karaktersetting må løysast på heilt andre måtar enn
ved fusjonar. Det er ei kjent sak at det også
er store skilnader innafor kvart enkelt universitetet og kvar enkel høgskule. Dette er eit
kulturelt og ikkje eit strukturelt problem. Inntakskvalitet og karaktersetting er med andre
ord irrelevante kvalitetsindikatorar i høve til
spørsmålet om strukturen i høgre utdanning.
Kva så med indikatorane «kvalifisert personale» og «vitskapleg publisering»? Indikatoren kvalifisert personale definerer meldinga som personell med førstekompetanse og
høgre (dosent, professor). For det første burde
departementet stilt seg spørsmål om desse er
to uavhengige kvalitetsindikatorar. Det er dei
ikkje. Det er nemleg slik at det er personell
med førstekompetanse og høgre som i all hovudsak har kapasitet (forskingstid) til å publisere og kompetanse til å gjere det. Meldinga
sine eigne tal viser at det er bortimot nøyaktig
samsvar mellom kompetanse og publisering
(berre eitt unntak), men meldinga verken
ser eller langt mindre kommenterer det heilt
sjølvsagte.
Har så kompetanse og tilhøyrande publisering noko med store eller små høgskular å
gjere? To av høgskulane med låg kompetanse
og tilsvarande låg publisering er to av dei store
byhøgskulane, Høgskulen i Bergen og Høg
skulen i Sør-Trøndelag. Desse to er så store i
høve til dei små og mellomstore høgskulane,
som også kjem i same klasse, at det samla sett
ikkje er så stor forskjell på store og små høgskular. Heller ikkje her bryr regjeringa seg
med å kople forslaga til samanslåingar med
spørsmålet om samanslåingane styrkar kvaliteten. At store høgskular kjem så dårleg ut,
blir ikkje kommentert med eit ord. Er det fordi dette ville spenne beina under argumentet
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om at det er naudsynt å vere stor for å få høg
kvalitet?
Regjeringa kunne ha valt mange andre indikatorar for å grunngje kvalitet. Alt saman
finst i den årlege tilstandsrapporten for høgre
utdanning som departementet lagar. Om sitt
val av indikatorar skriv regjeringa (s. 45):
«I denne samanhengen har departementet valt
ut dei indikatorar som har relevans for struktur». Eg meiner å ha dokumentert at fleire av
indikatorane slett ikkje har noko med struktur å gjere. Der indikatorane viser at kvalitetsforskjellane ikkje kan forklarast med struktur, blir ikkje dette nemnt.
Det vi som kjenner sektoren veit, er at det
er heilt andre forhold enn storleiken på høgskulane som har vore avgjerande for kvalitet. Den viktigaste er at nåverande høgskular
framleis har store delar av personalet sitt frå
samanslåingane på 90-talet. Da var det i all
hovudsak berre distriktshøgskulane som hadde forskingskompetent personell. Den einaste
distriktshøgskulen som ikkje vart fusjonert
med andre var Høgskulen i Lillehammer. Det
er dette som forklarer at denne høgskulen i
alle år har hatt høgst kompetanse og flest publikasjonspoeng. Den store kvalitetssuksessen
ved førre fusjonsbølje, var å ikkje bli fusjonert dersom ein var DH-skule frå før. Om distriktshøgskulen var den dominerande aktøren
ved fusjonane på 90-talet vart også avgjerande for kven som utvikla seg til universitet.
Både Stavanger, Kristiansand og Bodø hadde
gode og store distriktshøgskular som har vore
motoren i utviklinga mot universitet.
Mange av dei høgskulane, som i stortingsmeldinga ikkje har funne seg fusjonspartnar,
er også høgskular med sterk distriktshøgskule
tradisjon. Dei er derfor betre etter mange av
kvalitetsindikatorane enn fleire av dei store
statlege høgskulane som er eit resultat av at
likt og ulikt er innfusjonert. Desse gode og
sjølvstendige høgskulane bør derfor sjå seg
om etter andre alternativ enn fusjonar. Dette
kjem eg tilbake til.
Det er Stortinget som skal avgjere om høgskulane nord for Trondheim skal la seg filia-

lisere saman med nokre i Sør-Norge, i denne
omgangen. I stortingsmeldinga blir ikkje dette
problematisert i det heile teke. Kva kan skje
når tidlegare sjølvstendige høgskular blir lagt
inn under eit «universitetskonsern»?

Teori og erfaring: Kva skjer
når dei små blir filialisert?
Kva veit vi om fusjonar generelt og filialisering spesielt? Det er dette departementet nå
burde skaffe oss meir kunnskap om, men det
blir i liten grad gjort i denne meldinga.
Sjølv om den prosessen som har ført fram
til forslaga i stortingsmeldinga har skjedd under instruksjon frå statsråden, ser det endelege
forslaget til fusjonar i stor grad ut til å vere eit
resultat av institusjonelle strategiar. Eg vil ta
utgangspunkt i teorigrunnlag for korleis einskildinstitusjonar brukar ein slik situasjon til
å ivareta sine interesser i høgskule- og universitetshierarkiet (Ursin et al., 2010). Det norske
utdanningssystemet er allereie i dag kjenneteikna av at institusjonane konkurrerer med
kvarandre om dei beste studentane og det
beste fagpersonalet i det som kan kallast ein
utdannings- og FoU-marknad. Institusjonane
får også viktige delar av inntektene sine gjennom produksjon, og stortingsmeldinga signaliserer at slike insentiv skal styrkast i åra som
kjem. I ein slik situasjon er det rimeleg å analysere dette i lys av teori om strategisk fusjonering der målsettinga er å forsterke posisjonen i
den nasjonale og internasjonale konkurransen
(Harman & Harman, 2003, 2008).
Kva gjer organisasjonar som 
gjennom
f usjonar oppnår regional og nasjonal

marknadsmakt ved hjelp av strategisk fusjonering? Altså kva gjer dei etter at fusjonane
har skjedd og institusjonen har eit senter (ein
hovudcampus) der leiinga er lokalisert, og
filialar spreidd frå hovudbølet og ut i regionen
og landet? Eg vil bruke NTNU-fusjonen som
case og analysere det ved hjelp av strategisk
og strukturelle 
lokaliseringsteori, ofte kalla
Hymers modell eller Hymers regel (Hymer,

1972, 1979). Denne modellen er utvikla for

å analysere fleirnasjonale selskap, men i ei tid
der landegrensene har vorte nedbygd har modellen også vorte brukt for å analysere regionale institusjonsstrukturar (Teigen, 1999).
Den same logikken som for NTNU, vil
i større og mindre grad også gjelde dei høgskulane som blir satellittar/filialar underlagt
universiteta i Tromsø og Nordland. Hovudpoenget med denne teorien er følgjande: Slike
fleircampus-universitet vil få to typar arbeidsdeling. Det vil bli ei funksjonell arbeidsdeling
der dei strategiske avgjerdene om korleis orga
nisasjonen skal utvikle seg skjer ved hovudkontoret. På nivå under blir vedtak iverksett
og arbeidsoppgåver utført. I ein slik organisasjon oppstår samtidig ei geografisk og sosial
arbeidsdeling der dei avanserte oppgåvene blir
utført i senteret og dei enkle arbeidsoppgåvene skjer ved filialane. Leiinga og den professorale eliten sit ved senteret og tek avgjerder
om kva filialane skal drive med, eventuelt om
dei skal rasjonaliserast bort.

Eksempelet NTNU
Det er tre alternative hovudutfall slik det fell
seg naturleg å analysere dette ved hjelp av
Hymers modell:
1. Det kan gå som Gjøvik/Ålesund sikkert
satsar på: At dei også i framtida blir
nasjonalt leiande på eit felt og enda betre
enn før gjennom å få tilført kompetanse
og økonomi frå hovudbølet i Trondheim.
2. Trondheim får den avanserte produksjonen og den strategiske kompetansen,
medan fi lialane (Gjøvik/Ålesund) «leverer» enklare produksjonar og produkt.
I dette tilfellet betyr det at dei vil utdanne
BA-kandidatar (og truleg også MAkandidatar) og forsyne Trondheim med

{

Det norske utdanningssystemet
er allereie i dag kjenneteikna
av at institusjonane konkurrerer
med kvarandre.
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det beste frå Innlandet og Vestlandet til
doktorgradsutdanning og framifrå forsking ved hovudbølet. For Innlandet og
Vestlandet blir det ikkje «brain gain, men
brain drain».
3. Hovudkontoret vel å avvikle filialen (slik
BI gjorde da dei la ned både Gjøvik- og
Ålesund-filialane for nokre år sidan).
Forskinga på feltet viser at det er alternativ
2 som ofte skjer på lang sikt. Dette er derfor
kalla ein «regel».
Det vi også veit, er at når ein liten aktør
som Gjøvik/Ålesund blir fusjonert inn i ein
langt, langt større – som NTNU – vil dei
strategiske avgjerdene i framtida bli tekne i
Trondheim. Dette blir forsterka gjennom at
NTNU også fusjonerer inn Høgskulen i SørTrøndelag (HIST), som også har hovudbølet
sitt i Trondheim. HIST er større enn Gjøvik
og Ålesund til saman. Fusjonen forsterkar
totalt sett Trondheims-dominansen. Fusjonssmertene og rivaliseringane, som alltid er ein
del av fusjonsprosessar, vil i stor grad gå ut på
å finne kompromiss og å balansere interesser
lokalt i Trondheim.
Gjøvik og Ålesund blir avhengige og ikkje
sjølvstendige. Det er ingen grunn til å tvile på
at motivet til den nåverande leiinga i NTNU
er ærleg og oppriktig, altså at den nåverande
leiinga har ein strategi der Gjøvik og Ålesund
også i framtida skal ha spisskompetansen på
dei felta som grunngav innfusjoneringa. Men
ny leiing på NTNU kan i framtida utvikle nye
strategiar. Da er alternativ 2 og 3 reelle alternativ, med alternativ 2 som det mest sannsynlege.
Mange vil hevde at erfaringar frå inter
nasjonale konsern som Hymers regel er basert
på, ikkje er relevant for høgskular og universitet i Norge. Om samanlikninga er relevant,
er avhengig av måten staten har tenkt å styre
på. Allereie i dag er det slik at styrene på høgskular og universitet har fullmakt til å leggje
ned filialar nett på same måte som styret for
BI har gjort. Signala i meldinga er at institusjonsstyra skal ha minst like store fullmakter
som nå. Da er Hymers modell relevant.
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Dei andre samanslåingane
Fusjonsplanane knytt til Tromsø, Bodø og
Stavanger har det til felles at fusjonane er
ei form for regional samordning og har det
kjenneteiknet at dei innfusjonerte høgskulane
får universitetsstatus. Dei fusjonerer med universitetet i regionen. Sett frå dei innfusjonerte
høgskulane er den nye universitetsstatusen
attraktiv (men slett ikkje ukontroversiell).

Samstundes blir dei sårbare på same måte
som Gjøvik og Ålesund. Dei blir filialiserte
og kan lett bli eit bytte for framtidige og nye
strategiar.
Sett frå eit fagleg synspunkt, altså regjeringa si grunngjeving for heile fusjonsprosessen, er det vanskeleg å sjå kvifor eller korleis
fleire av desse regionale fusjonane skal føre
fram til betre faglege resultat. Her er truleg
den påtenkte fusjonen mellom Høgskulen i
Nordland, Høgskulen i Nesna og Høgskulen i
Nord-Trøndelag døme på at det kan gå verkeleg gale. Universitetet i Nordland er det nyaste
av universiteta og har hatt store problem med
å dokumentere høg kompetanse etter dei suksesskriterier som regjeringa sjølv brukar. Det
veikaste universitetet skal altså først fusjonere med den minste og etter mange kriterier
veikaste og mest sårbare høgskulen i landet
(Nesna). Denne høgskulen er liten og slik sett
relativt uproblematisk å fusjonere inn.
Verre er det med Høgskulen i Nord-Trøndelag som er ein høgskule spreidd på mange
campus. Mange campus aukar talet på administrativt tilsette og minkar faglege samordningsgevinstar. Det er vanskeleg å sjå korleis
denne høgskulen og Universitetet i Nordland
kan hjelpe til med å utvikle kvarandre. Båe
desse institusjonane har behov for alt anna
enn å gå inn i ein langdryg og vanskeleg
fusjonsprosess. Avstandane mellom dei mange og ulike lærestadane er både geografisk og
mentalt så store at dei er barrierar som fusjonar knapt er eigna til å løyse.
Den tredje kategorien samanslåingar er
også fusjonar mellom «naboar», altså regionale samanslåingar, men eit eksisterande
universitet er ikkje ein av fusjonspartnarane.
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Dette er fusjonar mellom det Ivar Aasen kalla
«jamningar». Det er altså ikkje ein dominerande part med høgre status. I meldinga er
det berre ei av desse samanslåingane som er
på plass i den prosessen som blir kalla «frå
14 til 5 institusjonar». Dette er samanslåinga
mellom Høgskulen i Buskerud og Vestfold og
Høgskulen i Telemark.
Men meldinga signaliserer at det kan bli
fleire fusjonar av same kategori. Det gjeld
tre statlege kunsthøgskular i Oslo og tilsvarande fire livssynshøgskular spreidd i Oslo,
Stavanger og Bergen. Endeleg skal det greiast
ut om Kunst- og designhøgskulen i Bergen
skal fusjonerast inn i Universitetet i Bergen.
I tillegg opererer meldinga med ein stor
restkategori der dei skriv at «framtidig plass
blir avklart på grunnlag av kvalitetskriterier».
I denne restkategorien er det framleis mange,
og gode, sjølvstendige høgskular. I og med
at regjeringa ikkje har dokumentert at store
høgskular er betre enn små, vil eg foreslå at
desse høgskulane greier ut eit alternativ til å

fusjonere. Eg vil kalle dette eit partnarskap etter «Sparebankmodellen».

Sparebankmodellen

Kva kan alternativ organisering og strategi
vere for dei relativt små, men sjølvstendige
høgskulane? Ein nærliggjande tanke er å finne ein modell der desse høgskulane kan halde
fram med å nyte godt av dei smådriftsfordelane som hittil har vore eit så stort fortrinn
saman med distriktshøgskuletradisjonen og
andre kulturelle og regionale fortrinn.
Tre av desse høgskulane, Høgskulen i Lillehammer, Volda og Molde har byrja å tenkje på eit alternativ som kan kallast «Sparebankmodellen», forstått som ein variant av
den måten små sparebankar har organisert
seg på i Eika-gruppa, og mindre og til dels
noko større sparebankar har organisert seg
på Sparebank1-gruppa. Sparebankmodellen
har følgjande kjenneteikn som er spesielt relevante for høgskulesektoren:
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1. Dei sjølvstendige bankane ligg spreidd
over heile landet og samarbeider om
spesialiserte oppgåver der kvar av dei er
for små.
2. Det er dei mange små og sjølvstendige bankane som eig fellesskapet, ikkje
omvendt som i flyselskapet Norwegian
(holding-modellen).
3. Dei einskilde bankane kan gå ut og på
nytt bli sjølvstendige dersom dei finn at
alliansetilknytinga ikkje lenger er tenleg.
Sparebankane har lang tradisjon for å samarbeide på denne måten. Det var hovudforklaringa på at dei mange, små sparebankane
som ikkje fusjonerte på 1960- og 1970-talet,
klarte seg best og i praksis viste seg å ha den
beste kompetansen i den store bankkrisa omkring 1990.
Mange andre sparebankar valde å la seg
fusjonere inn i det som seinare vart den største sparebanken i landet (NOR) og som nå er
DNB. Lovnaden var at dei tidlegare for små
bankane, skulle få tilført kompetanse og ny
vekst. Det skjedde aldri. Først stagnerte dei og
miste alle leiingsfunksjonar (Hymers regel), så
vart dei nedlagde. Mange av dei bankane som
ikkje gjekk inn i NOR har hatt ein eventyrleg
vekst. Dei har også etablert seg der storbanken, som skulle gje så storarta utvikling, har
lagt alt daudt.
I Innlandet har vi eit spesielt godt døme
knytt til høgskulesektoren. I motsetnad til i
Oppland klarte Sparebanken Hedmark i siste
runde å fristille seg frå storbanken. Vi har sett
at dei derfor har vore i stand til å ha ei svært
viktig rolle i utviklinga av Høgskulen i Hedmark (HIL). Lillehammer har derimot ikkje
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Sparebankane har valt
å samarbeide for å vere
i stand til bli fullverdige
finanskonsern.

46

ein bank som løftar ein finger – eller langt
mindre nokre millionar – for å hjelpe til med
utviklinga av HIL.

Kva kan vi lære av sparebankane?
Bank og høgskule er to heilt forskjellige ting,
vil mange seie. Ja, men variantar av sam
arbeidsmodellen er kjent også for høgskular og
universitet i andre land. Sparebankane har valt
å samarbeide for å vere i stand til bli fullverdige
finanskonsern som ikkje berre har reine bankfunksjonar, men også andre former for kapitalforvaltning, for eksempel fond, forsikring,
eigedomsmekling osv. Ikkje minst tek dei store
utviklingsoppgåver med omsyn til utvikling av
moderne tenesteteknologi (som nettbank).
Høgskulane kan på same vis finne ut kva
det svarar seg å samarbeide om: store forskings- og utviklingsprosjekt, felles sekretariat for EU-forskingsprosjekt, digitale læringsplattformer osv. Dette kan vise seg å vere eit
langt betre alternativ enn fusjon.
Verken fusjonar eller partnarskap er uproblematiske – kostnadene blir nesten systematisk undervurdert og gevinstane ofte overvurdert. Fusjonar mellom likeverdige partar der
det blir etablert ein ny organisasjon med nytt
namn, er også noko heilt anna enn å la seg
innfusjonere i ein stor organisasjon og underleggje seg denne.

Kva vil skje etter stortingsmeldinga?
Kva vil regjeringa skal skje framover? Stortingsmeldinga dokumenterer at det berre er
mellom 1,5–2 søkjarar per studieplass ved
universitet og høgskular i Norge. Reelt sett er
det studieplassar til alle. Høgskulane tek inn
langt fleire søkjarar enn dei har studieplassar
til. Søknadsmassen er i gjennomsnitt litt høgre
for universiteta samanlikna med dei statlege
høgskulane, men den viktigaste skilnaden er
ikkje mellom desse institusjonstypane. Den
viktigaste forskjellen er mellom utdanningar
og mellom sentrum og periferi.
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Korleis dei nye institusjonane skal løyse over
kapasitetsproblemet,
er eit viktig spørsmål.

Eit relativt lite tal utdanningar har høg søking. Resten er derfor i praksis opne studium i
heile landet. Geografisk er det slik at alle høgskular og universitet frå Finnmark til og med
Nord-Trøndelag er blant dei 11 institusjonane
som stortingsmeldinga trekkjer fram med spesielt få kvalifiserte søkjarar. Samstundes vil talet
på 20–24-åringar gå sterkt ned dei neste 10–15
åra, men det vil vere store skilnader mellom dei
byane som har hovudbasen for dei to universiteta (Tromsø og Bodø) og resten av landsdelen.
I Oslo-regionen er situasjonen den omvendte. Her vil studentgrunnlaget auke sterkt.
I motsetnad til i Nord-Norge er det ikkje forslag om filialisering. Høgskular i resten av
austlandsregionen ser altså førebels ikkje ut
til å bli underlagt dei store utdanningsinstitusjonane i Oslo og Akershus.
Det som stortingsmeldinga dokumenterer,
men ikkje analyserer konsekvensane av, er at
høgre utdanning har overkapasitet – kanskje
med unntak av Oslo-regionen. Oslo-regionen
har også stor utdanningskapasitet i private
høgskular/universitet, og fleire har råd til å
betale så lengje kvaliteten er bra. Det er liten
grunn til å tru at veksten i talet på utdanningssøkande i denne regionen vil føre til at
dei i stor grad søkjer seg til utdanningsinstitusjonar med ledig kapasitet i resten av land
et. I tillegg er det brei semje om at for mange
søkjer slik «teoretisk» utdanning, og at det
derfor er eit mål å auke den delen av årskulla
som vel yrkesfagleg utdanning.

Kven skal ta smøret frå dei små?
Korleis dei nye institusjonane skal løyse overkapasitetsproblemet, er eit viktig spørsmål.
Føringane frå regjeringa er uklare med omsyn
til presise formuleringar, men underoverskrif-

ta på stortingsmeldinga er «konsentrasjon for
kvalitet». Kva som ligg i ordet konsentrasjon
blir ikkje formulert direkte, men omveges
gjennom kva som er «problem» eller «utfordringar». Eksempel på slike problem er
(ss 26-29):
• små miljø som tilbyr dei same utdanningane
• dårleg søking, små studentgrupper
• distrikt med nedgang i folketalet som
ytterlegare svekkar rekrutteringa
• dårleg gjennomføring på normert tid
Dette er eksempel på problem som skal løysast gjennom konsentrasjon. I sin faste spalte
i Dagens Næringsliv (28/3) presenterte statsminister Erna Solberg si forståing av kva konsentrasjon betyr. Ho formulerte det slik: «Det
har lenge vært kjent at ressursene spres for
tynt utover i høyere utdannelse og forsking.
Denne regjeringen tar derfor grep».
Strukturreforma forstått som samanslåing
av institusjonar fører ikkje til at ressursane
blir smurt mindre tynt utover dersom alle
studiestadane skal leve vidare. Altså må siktemålet med strukturreforma, regjeringas grep,
vere nedlegging av studiestader og/eller nedlegging og samling av studietilbod.
Likevel seier ikkje stortingsmeldinga noko
om kven om kvar det tynne smørlaget skal
skrapast saman for så å smørjast tjukkare på
der ressursane skal konsentrerast. Det er tydeleg at dette skal vere opp til den einskilde institusjonen. Regjeringa ber i denne meldinga
Stortinget om å abdisere og overlate det som
har vore sett på som kunnskapspolitikkens
viktigaste prioriteringar til institusjonsstyrer.
Samtidig har regjeringa nå sagt at det også
skal bli opp til Innovasjon Norge sitt styre å
avgjere kvar dei vil ha sine regionale kontor
(filialar).
Er det slik at Stortinget og regjeringa i
framtida skal sitte på sidelinja og berre sjå på
at aktørane i det regionale innovasjonssystemet nå blir nedlagt av sjølvstendige styrer?
Skal «uttynningssamfunnet» realiserast gjennom føretakifisering av offentleg sektor?
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Nokre sluttvurderingar og
konklusjonar
Dette er ei merkeleg stortingsmelding. Det er
tilstrekkeleg å peike på at meldinga startar
med at kvalitet skal vere grunnlaget for dei
strukturendringane som meldinga føreslår. Så
avsluttar meldinga med å annonsere at arbeidet med kvalitet først skal starte opp etterpå.
Ei eiga stortingsmelding om kvalitet i høgre
utdanning skal kome i 2017.
Dei fleste ser at dette er å starte i feil ende.
Først må regjeringa finne ut kva kvalitet er for
noko og kva som skal til for å skape kvalitet.
Så må eventuelle strukturendringar kome som
eit resultat av ein slik analyse.
Eg har vist at regjeringa gjennom denne
meldinga slett ikkje har dokumentert at store
høgskular har høgre kvalitet enn små. Langt
mindre har regjeringa sannsynleggjort at fusjon vil betre dei felta kor små høgskular gjer
det dårleg. Kvifor store høgskular gjer det
dårlegare enn mange små og mellomstore, blir
ikkje kommentert.
Korleis skal ein så forstå hastverket med
samanslåingar og fusjonar? Tolkinga må byggje på ei forståing av dette regjeringsprosjektet i ein større kontekst.
• For det første er det noko gammalmodig
over regjeringa si tru på fusjonar og stordrift. Vi er tilbake til 1950- og 60-talet
i tenkemåte. Også da skulle universiteta
bli større, kommunane større og færre og
ikkje minst skulle dei «kommuneankra»
sparebankane fusjonerast. Når analysane
ikkje viste stordriftsfordelar (som med
sparebankane), så var det som i denne
stortingsmeldinga: Ein kommenterte ikkje
fakta i blind tru på stordrift og fusjonar.
• Regjeringa vil eigentleg fjerne fylkes
kommunane, men dette er det ikkje
fleirtal for på Stortinget. Strategien har
da heilt openbart vorte å konstruere så
store kommunar at fylkeskommunane si
rolle kan reduserast. Tilsvarande ser vi
for høgskulesektoren. Fram til nå har det
nesten utan unntak vore slik at det har vore
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(minst) ein statleg høgskule i kvar fylkeskommune og fylkeskommunane har vorte
viktigare og viktigare aktørar i utviklinga
av høgskulesystemet. Gjennom forslaget i
denne stortingsmeldinga blir koplinga til
fylkeskommunane brotne i det meste av
landet. Fylkeskommunane skal heller ikkje
lenger ha styreplass på høgskulane.
• Endeleg og ikkje minst: Denne regjeringa
sentraliserer der dei kan, ikkje berre i høg
skule- og universitetssektoren
I tillegg til denne politiske kontekstanalysen,
kan ein dessverre få inntrykk av at regjeringa
også har «kort i ermet» som dei ikkje vil vise
fram for Stortinget i denne omgangen. Viktige eksempel er at dei vil utarbeide sterkare
krav til sertifisering av universiteta og sterkare krav til godkjenning av master- og doktorgradsprogram, lærarutdanning osv. Utan å
kjenne til kva dette er, kan Stortinget risikere
å vedta fusjonar som ikkje tilfredsstiller nye
krav. Dersom publiseringspoeng blir eit slikt
kvalitetskrav for universitetsstatus (og det må
det vel vere?) så kan ein tenkje seg at Universitetet i Nordland blir avskilta dersom dei får
inn Høgskulen i Nord-Trøndelag som dreg
publiseringa pr. fagtilsett drastisk ned.
I tillegg til at stortingsmeldinga ikkje
drøftar opent samanhengen mellom forslaga
til samanslåingar i denne sektoren og andre
tilsvarande politikkfelt som fylkeskommunane, innovasjonssystemet og framtidige krav
til «kvalitet», forklarer heller ikkje regjeringa
logikken i sine eigne forslag. Døme på spørsmål som burde ha vore drøfta og forklart er:
• Geografisk samlokalisering har vore, og
ser også her ut til å vere hovudmodellen
for «god fusjonering». Men kvifor godtek
da regjeringa at NTNU skal fusjonere med
høgskular i Oppland og Møre og Romsdal
som øydelegg moglegheitene for slik «god
fusjonering» i desse fylka? Kvifor er det
god fusjonering at NTNU fusjonerer
med den store statlege høgskulen (HIST)
i denne byen medan dette ikkje skjer i
Bergen og Oslo?

• Dersom NTNU med sitt allereie dominerande fagmiljø innanfor teknologi skal få
skaffe seg «nestenmonopol». Kvifor får dei
lov til å «plukke smågodt» i Sør-Norge,
men snu ryggen til resten av Midt-Norge
og Nord-Norge?
Det er mange fleire slike spørsmål, og grunnen
til det er at regjeringa i denne stortingsmeldinga ikkje bryr seg med å forklare logikk, politikk og rasjonale i forslaga til strukturreform.
Heile meldinga er tufta på at det er allment
akseptert at store universitet og høgskular er
«meir robuste» enn små. Dette finst det ganske
mykje internasjonal forsking på. Forskinga ser
blant anna ut til å vise at frivillige fusjonar er
langt meir vellykka enn fusjonar framtvinga av
statsrådbrev, at raske og lite gjennomanalyserte
fusjonar er mindre vellykka enn fusjonar bygd
nedanfrå gjennom fagleg samarbeid osv. Det er
eit av dei merkverdige trekka ved denne meldinga at ho framstår som forskingsbasert med
fotnotar og litteraturliste, men at forskinga på
det feltet meldinga omhandlar knapt nok blir
referert – langt mindre tileigna eit eige kapittel.

Slikt er lite tillitvekkjande. Ei så stor reform kan ikkje vedtakast og iverksettast på
eit slikt grunnlag. Stortinget bør leggje meldinga til side i påvente av kvalitetsmeldinga,
og påleggje regjeringa å leggje fram denne
kvalitetsmeldinga allereie i 2016. Det er truleg også naudsynt med ei tilleggsmelding til
denne strukturmeldinga. Både sektoren og
Stortinget må ha svar på slike spørsmål som
eg har reist i denne artikkelen. Først med kvalitetsmeldinga som basis har vi kunnskapsgrunnlaget for ei strukturreform som kan
fremje kvalitet.
I mellomtida kan det også gjerast ein skikkeleg analyse av «sparebankmodellen» som
alternativ til å fusjonere. Kan ein slik modell
sikre like god kvalitet i denne sektoren som i
banksektoren? I så fall kan det vere eit godt
alternativ også for ein del av dei høgskulane
som nå meir eller mindre friviljug vurderer å
la seg fusjonere.
Eller er slik alternativ organisering for moderne tenking i ei tid der fusjonsideologien ser
ut til å vere tilbake til 1960-talet?
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I Halvards Bakkes artikkel side 6 er det gjort mer
generelt rede for den første utredningen fra Regjeringen
Solbergs produktivitetskommisjon. I denne artikkelen
ses det nærmere på noen misvisende data og vurder
inger om offentlig sektor i kommisjonens rapport.
Bjarne Jensen
professor ved Høgskolen i Hedmark

FOTO: COLOURBOX

Et hovedproblem er at noen av de endringene
produktivitetskommisjonen peker mot for offentlig virksomhet – mer konkurranseutsetting og privatisering og bedriftsøkonomisk
styring – synes å være basert på ideologi og
ikke forskning. Utvalgslederen, professor Jørn
Rattsø, har gitt uttrykk for et svært negativt
syn på offentlig sektor slik den er organisert i
dag. For eksempel skrev han i en vitenskapelig
artikkel i tidsskriftet Magna i 2008 følgende1:
«Jo mer penger, desto svakere innsats.
Høyere inntekter gjør at folk ønsker seg mer
fritid. Det passer dårlig med mangelen på arbeidskraft for å dekke alle behov som kreves
dekket. Innsatsen mens man jobber kan også
lide. Morgenkøen til Oslo er vesentlig mindre
på mandager enn ellers i uken, og rushet ut
starter stadig tidligere fredag ettermiddag.
Det kan være at offentlige virksomheter merker mer av dette enn i privat sektor. Offentlige
ansatte er mindre villige enn ansatte i privat
sektor til å gjøre en ekstra innsats for å hjelpe egen institusjon ut av en knipe. Ressursknapphet er statens problem, det handler ikke
om å overleve i konkurransen.»
Dette utsagnet er ren synsing og har lite
med forskning å gjøre. Forfatterne har selvsagt
ingen dokumentasjon på hvordan fordelingen
av personene i disse bilkøene er etter hvor de
er ansatt. Det er heller ingen grunn til å tro at
det er noen sammenheng mellom deltagelsen
i disse køene inn og ut av Oslo og viljen til å
gjøre en ekstra innsats for den institusjonen
man arbeider i. Noen av de samme holdnin

gene som Rattsø har i Magma-artikkelen
gjenfinner vi også hos produktivitetskommisjonen og det som står under hovedpunkter2:
«Offentlig sektor har ikke samme insentiver til effektiv ressursbruk som i næringslivet,
og er derfor avhengig av et velfungerende politisk styringssystem.»
Offentlig og privat sektor har ulike insentivsystemer. I privat sektor er drivkreftene konkurransen mellom bedriftene og
nytte
maksimering i et økonomisk marked.
Offentlig sektor ivaretar fellesgodene og velferdstjenester. De finansieres i fellesskap, og
målsettingene er å sørge for størst mulig velferd av de ressursene som disponeres. Her
dreier det seg om andre og mer kompliserte
drivkrefter hvor også samarbeid, felleskap og
fordeling av godene i et politisk styrt system er
sentrale. Det som synes å ligge under utsagnet
er at privat sektor har et bedre insentivsystem
enn offentlig sektor og at offentlig ansatte og
offentlige virksomheter er mindre effektive.
Har produktivitetskommisjonen glemt at
hovedårsaken til at offentlig forvaltning ivaretar fellesoppgavene nettopp er at markedssystemet ikke gir gode løsninger for slike tjenester? Det er heller ikke forskningsmessig belegg
for at privat sektor (eller privat ansatte) er mer
effektiv enn offentlig sektor (eller offentlige
1

Rattsø, J og Sørensen R. J.: Pengerikelighetens utfordringer.
Magma nr. 4 2008
2

NOU.2015:1 Produktivitet-grunnlag for vekst og velferd.
Side 4
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Figur 1.21 Potensial for effektivisering basert på DEA-metode. Prosent.
Kilde: Borge, Pettersen, Tovmo (2011), Førsund, Edvardsen, Kittelsen (2010),
Kalseth, Rattsø (2004), Borge, Sunnvåg (2006).

ansatte). Min vurdering er at bestrebelsene
på å innføre markedsstyringens prinsipper for
fellestjenestene vil gi oss en mindre effektiv
offentlig sektor.

Beregninger basert på
ubrukelige tall
Produktivitetskommisjonen legger fram beregninger som konkluderer med 30 prosent
potensial for produktivitetsforbedringer i
kommunesektoren. Beregningene er utført av
professor Rattsøs kolleger ved NTNU. I figuren er gjengitt de effektiviseringspotensialene
produktivitetskommisjonen peker på3. Denne
figuren synes for kommisjonen å være så avgjørende at den er gjengitt både i sammendraget og under kapitlet om offentlig sektor.
Problemet er at disse beregningene er basert på tall som ikke kan brukes til å beregne
effektivitet. Begrepet effektivitet kan defineres som forholdet mellom de velferdsgevinster
som oppnås ved et tiltak og ressursinnsatsen
til tiltaket. Begrepet produktivitet defineres
3

NOU 2015:1 Produktivitet – grunnlag for vekst og velferd
(produktivitetskommisjonens rapport s. 39 og 384)
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som forholdet mellom den produksjon som
oppnås ved et tiltak og ressursinnsatsen til
tiltaket. Forskjellen er at for å vurdere effektivitet er det ikke tilstrekkelig å måle produksjonsvolumet – vi må også vurdere den
velferdseffekten eller nytten produktene har.
Et eksempel fra helsesektoren er at antall operasjoner av en bestemt type kan være et godt
mål på produksjon. Men for å måle velferds
effekt må vi også måle resultatet av produktet.
I dette eksempelet vil det være den helsegevinsten som oppnås ved operasjonen. Det kan for
eksempel være antall gode leveår operasjonen
vil gi pasienten.
Innenfor skolefritidsordningen (SFO) viser
de beregningene som produktivitetskommisjonen legger til grunn, at effektiviseringspotensialet er nesten 50 prosent. Målet som brukes
på resultater er barnas oppholdstimer i skolefritidsordningen og et mål på leke- og utearealer. Ressursinnsatsen måles som antall ansatte
i SFO og andre driftsutgifter enn lønnskostnader. Beregningen tar hensyn til om de ansatte
har førskolelærerutdanning eller ikke.
De kommunene som har minst bemanning
og minst driftsutgifter i forhold til oppholdstimer og ute-/lekearealer er mest effektive. Der-
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som en kommune øker bemanningen i SFO
eller gir barna flere og sikrere aktiviteter, så
synker effektiviteten. Det de har beregnet er
kostnadsforskjeller mellom kommunene. Det
er helt umulig på bakgrunn av det tallmaterialet de har brukt å ha noen formening om det
som måles er forskjeller i kvalitet, kostnadsforhold eller effektivitet.
I pleie og omsorg påstår kommisjonen at
potensialet for effektivisering er mellom 20 og
30 prosent. Dette framkommer ved at kommunenes bemanning og driftsutgifter i pleie
og omsorg sammenlignes med liggedøgn i
institusjoner, timer til hjemmesykepleie og
praktisk bistand og enerom i institusjonene.
Det tas hensyn til om de ansatte har fagutdanning. De kommunene som bruker minst ressurser er de mest effektive.
Dersom en kommune vil øke livskvaliteten
til beboerne i sykehjemmene ved å gi bedre
måltider, for eksempel servere vin og øl til
måltidene i helgene, så synker effektiviteten.
Eller om de øker bemanningen for å bedre
legetilsyn, få mer fysioterapi og flere pleiere
med litt mer tid til beboerne, så synker effektiviteten. Det disse beregningene i hovedsak
gjengir er forskjellen i kommunenes utgifter
pr. bruker i pleie og omsorg. Hovedårsaken til
disse forskjellene er sannsynligvis forskjeller i

Figur 1.12 Prosentandel av befolkningen
i nordiske land bosatt i tettsted.
Utviklingslinjer 1900–2014.

2014

kvalitet og standard på tjenestene, brukernes
behov og ulikhet i kostnadsforhold. Det kommisjonen hevder er effektivitetsforskjeller, kan
derfor like gjerne være kvalitetsforskjeller eller
forskjeller i kostnads- eller behovsforhold.
Innenfor barnehager legger produktivitetskommisjonen til grunn at det er et effektiviseringspotensial på ca. 20 prosent. Der er
måleindikatorene for resultat antall oppholdstimer i barnehagene, fordelingen av barn etter aldersgrupper og en indikator for leke- og
uteareal. Målene for ressursinnsats er antall
ansatte med og uten førskolelærerutdanning
og andre driftsutgifter enn lønnskostnader.
Igjen måles en indikator for kostnader eller
ressursbruk pr. barn som kun tar hensyn til
barnas alder og oppholdstid.
Dersom bemanning eller driftsutgifter
økes i en barnehage, vil effektiviteten synke.
Det tas med andre ord ikke hensyn til standard- eller kvalitetsforskjeller eller spesielle
forhold som kan utløse behov for ekstra ressursinnsats.
Innenfor grunnskolen legger kommisjonen
til grunn et effektiviseringspotensial på om
lag 25 prosent. Her er målet på resultat knyttet til korrigerte grunnskolepoeng multiplisert
med antall elever og en indikator for læringsmiljø, også multiplisert med antall elever.
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Tabell 2.8 Ulike indikatorer for livskvalitet og velstand i OECD-land.
FNs indikator for
menneskelig utvikling
(2014)

OECDs indikator for
livskvalitet (2014)

Japan

Norge

Australia

Island

Australia

Norge

Sveits

Sveits

Sveits

Sverige

4

USA

Spania

Nederland

Danmark

5

Fastlands-Norge

Italia

USA

Sveits

6

Østerrike

Australia

Tyskland

USA

7

Sverige

Frankrike

New Zealand

Finland

8

Nederland

Israel

Canada

Nederland

9

Australia

Sverige

Singapore

New Zealand

10

Irland

Norge

Danmark

Island

BNP pr. innbygger
(2013)

Forventet levealder

1

Luxemburg

2

Norge

3

Kilder: FN og
OECD.

OECDs indikatorer for livskvalitet i 2014
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Her er det med andre ord også tatt hensyn
til en indikator for resultatene knyttet til karakternivå. Det tas også hensyn til foreldrenes
bakgrunn ved beregning av resultat. Den beregnede resultatindikatoren sees i forhold til
ressursinnsatsen målt ved årsverk med godkjent utdanning, årsverk uten godkjent utdanning og utgifter utenom lønn. Igjen vil det
være slik at effektiviteten synker dersom bemanning og ressursinnsats økes. De fleste vil
også være av den oppfatning at grunnskole
poeng ikke er en tilstrekkelig indikator for
standarden eller kvaliteten i grunnskolen.

54

10

Noe lignende er tilfelle for de andre ordningene hvor produktivitetskommisjonen peker
på stort effektiviseringspotensial i offentlig
sektor. De fleste skjønner at slike beregninger
ikke kan brukes som mål på effektiviseringsmuligheter, fordi det like gjerne gjenspeiler at
det er forskjell på kvalitet og kostnadsforhold
i ordningene fra kommune til kommune. Når
det brukes tall som ikke holder mål så hjelper
det ikke at beregningsmodellen er så komplisert at de fleste ikke klarer å forstå dem. Slike
analyser kan betegnes som «skit inn gir skit
ut».

Feil bruk av datamateriale

Produktivitetskommisjonen er svært opptatt
av sentraliseringen av befolkningen til store
byområder, og synes å mene at det er viktig å
styrke de sentrale byområder for å få en bedre
produktivitetsutvikling. For å vise hvor sterk
sentraliseringen til store og mellomstore byområder har vært, gjengir de statistikk som
viser utviklingen i andelen av befolkningen
som bor i tettsteder fra 1900 og fram til i dag.
Utviklingen i Norge sammenlignes med
utviklingen i de andre nordiske land jf. figur
1.12 fra side 22 i produktivitetskommisjonens
utredning. Kommisjonen kommenterer tabellen på følgende måte:
«En økende andel av Norges befolkning
bor i store og mellomstore byregioner, jf. figur
1.12.»
Dette må bety at kommisjonen mener at
grafene i denne figuren gir uttrykk for hvordan andelen av befolkningen i store og mellomstore bykommuner har utviklet seg. Et
tettsted defineres som en samling hus hvor
det ikke er større avstand mellom husene enn
50 meter og hvor det til sammen bor minst
200 mennesker. Dette innebærer at nesten alle
kommuner i landet har ett eller flere tettsteder. I Båtsfjord kommune i Finnmark bor for
eksempel over 98 prosent av befolkningen i
tettsted.
Det denne statistikken viser er derfor
hvor stor andel av befolkningen i hele landet
som bor både i store og små tettsteder. Dette
gjelder tettsteder i alle landets fylker og de
aller fleste kommuner. Skal vi måle hvor stor
andel av befolkningen som bor i store og
mellomstore byregioner må vi først definere
hva som er store og mellomstore byregioner,
og så måle hvor stor andel av befolkningen

4

Første gang i Helsereformer – Utfordringer og løsninger.
Rapport nr. 5 fra Høgskolen i Hedmark 2007. Jensen, B og
Bollingmo, M.
5
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som bor der. Den andelen har sikkert også
økt, men for å belyse det trenges annen statistikk enn den produktivitetskommisjonen
bruker.

Faktafeil

Kommisjonens rapport inneholder også elementære faktafeil. På s. 492 skriver kommisjonen i forbindelse med omtale av sykehusreformens intensjoner om bedre ressursutnyttelse i
sykehusene:
«Mens regnskapsføringen i sykehusene
tidligere var basert på kontantprinsippet, i
likhet med statsforvaltningen for øvrig, skulle
de nå følge regnskapsloven».
I Odelstingsproposisjon nr. 66 2000–2001
«Helseforetaksreformen» påstås det samme,
og da som en begrunnelse for at helsefore
takene skulle bruke forretningsregnskap. Påstanden i proposisjonen var:
«Det er for liten bevissthet om innsatsfaktoren kapital i dag. Det henger sammen med
både system for bevilgningsmyndighet og måten dette håndteres på i dagens sykehusregnskap. Kontantprinsippet har bidratt til den
lave bevisstheten. Dette gjelder både bygninger og utstyr. Foretaksorganiseringen gjør at
bruken av kapital må planlegges på en annen
måte… En foretaksorganisering med bruk av
regnskapsprinsipper etter regnskapsloven vil
inspirere til langt mer bevisste holdninger til
bruk av kapital.»
Problemet er at sykehusenes regnskaper
ikke var basert på kontantprinsippet. De ble
ført etter systemet for kommuneregnskap
hvor det nettopp er et klart skille mellom
investeringer og drift ved at det er særskilte
kapital- og driftsregnskaper. Systemet opererer med avskrivninger, og periodiseringen er
basert på anordningsprinsippet.
I tillegg er det krav om en økonomiplan
eller et langtidsbudsjett hvor blant annet langsiktige konsekvenser av investeringer og sammenhengen mellom investerings – og driftsbudsjett er sentral. Dette har vært påpekt som
feil i flere forskningsrapporter4. Dette synes
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Offentlige utgifter andel av BNP 2012. OECD
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verken utrederne eller medlemmene av produktivitetskommisjonen å være kjent med.

Høy effektivitet i norsk
offentlig sektor
Sammenligninger av effektivitet mellom land
er vanskelig, og det er ikke lett å lage nøyaktige beregninger. Derfor blir slike spørsmål
relativt skjønnsmessige. Min vurdering er at
det er god grunn til å tro at Norges har en
svært effektiv offentlig sektor. Da bygger jeg
særlig på at Norge skårer blant de beste i internasjonale sammenligninger av livsstandard
og levekår samtidig som den andelen av ressursene som brukes på offentlig sektor ikke
er spesielt høy. Dette skal belyses med noen
7

Rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal
og fylkeskommunal økonomi. November 2014. Kommunalog moderniseringsdepartementet 2014. Side 80.
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Sentralt

data som også er presentert i Nasjonalbudsjettet for 20155 og rapporten fra Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi, november 20146.
I tabell 2.8 (Nasjonalbudsjettet 2015 s. 45)
presenteres OECDs indikatorer for livskvalitet og velstand. Norge ligger helt på topp i tre
av fire indikatorer. Det gjelder BNP per innbygger, FNs indikator for menneskelig utvikling og OECDs indikatorer for livskvalitet. På
indikatoren forventet levealder er vi ikke helt
på topp, men forskjellene i forhold til de andre
landene er liten.
I figur 2.13 E er OECDs indikator for livskvalitet spesifisert nærmere, og Norge er her
sammenlignet med gjennomsnittet for OECDlandene (Nasjonalbudsjettet 2015 s. 44).
På indikatorene tilfredshet med livet, arbeid, nettverk, miljø, trygghet, helse, bolig,
utdanning, styring og sikkerhet og inntekt
ligger vi høyere enn gjennomsnittet og til dels

langt høyere enn gjennomsnittet. Etter min
vurdering er offentlig sektors virksomhet og
tiltak avgjørende for disse resultatene.
Disse resultatene kan settes opp mot vår
ressursbruk i offentlig sektor. En indikator på
størrelsen på ressursbruk i offentlig sektor er
hvor stor andel offentlige utgifter utgjør av
BNP. Dette har Teknisk beregningsutvalg for
kommunal og fylkeskommunal økonomi beregnet i sin rapport fra november 20147.
Figuren viser de ulike forvaltningsnivåenes
utgifter i prosent av BNP i OECD- landene.
Her er andelen for samlede offentlige utgifter
det sentrale. I forhold til BNP bruker Norge
klart minst av de nordiske landene. Norge ligger på ca. 43 prosent, OECD gjennomsnittet
er ca. 45 prosent, EU-gjennomsnittet er ca. 49
prosent, mens alle våre naboland ligger godt
over 50 prosent. Danmark ligger høyest med
nærmere 60 prosent. Dersom vi regner vår
prosentandel av Fastlands-Norges BNP, kommer Norge også høyt ut med vel 55 prosent.
For Norge er det like galt å bruke BNP
som å bruke Fastlands-Norges BNP i slike
sammenligninger. Bruker vi BNP tar vi med
hele verdiskapningen i olje- og gassvirksomheten. Deler av den har karakter av å være
omplassering av formue og er tidsbegrenset,
og burde ikke være med. I Fastlands-Norges
BNP holdes både olje, gass og skipsfart helt

utenom. Det blir nesten like galt, men med
motsatt fortegn. Et kompromiss er å se på den
andel offentlige utgifter utgjør av de ressurser
som disponeres i Norge. Da holdes det særnorske eksportoverskuddet utenom.
De fleste land har også balanse mellom import og eksport, i hvert fall i et mer langsiktig
perspektiv. Derfor kan vi fortsatt sammenligne oss med BNP-andeler i andre land. Med
en slik beregning utgjør de offentlige utgifters
andel i Norge litt under 50 prosent, det vil si
omtrent på gjennomsnittet for EU-landene og
under de andre nordiske landene.
Norge ligger med andre ord helt på topp
på resultatindikatorene for livsstandard og
levekår. Ressursbruken i offentlig sektor er
nærmere et slags gjennomsnittsnivå. Dette er
en indikasjon på høy effektivitet i offentlig
sektor. Vi har naturligvis ingen garanti for at
vi vil ligge på det nivået også i årene som kommer. Det viktige spørsmålet som bør stilles er:
Hva har årsakene vært til at vi har oppnådd
så gode resultater? Og hva bør vi gjøre for å
opprettholde vår høye effektivitet og vårt velferdsnivå. Det er her kommisjonen etter min
vurdering bommer. Mange av produktivitetskommisjonens tiltak for offentlig sektor, går i
retning av å svekke noe av det som er suksessfaktorer og i stedet stimulere til faktorer som
vil gi dårligere resultater.
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GRAVERING AV J.F. CLEMENS ETTER TEGNING AV JENS JUEL, 1789

Niels er en rastløs sjel som faller ned i en
hule under sine vandringer i ukjente strøk. Det
underjordiske riket han havner i er bebodd av
vesener som kun aksepterer praktisk-fornuftige tiltak og reformer. Prosjektmakere, fanatikere og metafysikere står lavt i kurs – stikk
motsatt av det miljøet Niels Klim kommer fra.
Han blir fort diagnostisert som en altfor
kvikk og rastløs prosjektmaker som ikke kan
betros større oppgaver på grunn av sitt store
hastverk og sin vaklende vurderingsevne. Det
er faktisk så galt fatt med Niels at han knapt
kan regnes som et fornuftsvesen. Han forvises
fra riket ettersom han er blottet for sosial
etisk ettertanke, og som den gladnihilst han
er. Dumskapen hans skyldes ikke lav intelligens, men mangel på dømmekraft, innsikt og
realisme.

DET GLADE
VANVIDD
Romanen er uovertruffen som
redskap for å avsløre strukturelle
trekk ved samfunnet. Forhold vi
ikke oppdager umiddelbart eller
som bevisst er tilslørt. Det som
er blitt usynlig for øyet og som
bare kan ses med hjertet.
I boken Det femte monarki har filosofen Jon
Hellesnes et glimrende essay om Niels Klims
reise til den underjordiske verden. Både originalen (1741) av Holberg og essayet til Hellesnes kan gå rett inn i dagens mange reform- og
strukturdebatter.
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Det er lett å glemme fortellingenes, eventyrenes og fablenes opprinnelige hensikt. Moralen kretser rundt de menneskelige dyder som
måtehold, godhet, ydmykhet og rettferdighet
– eller helst om fraværet av disse. Gullivers
Reiser, Aesops Fabler, Pesten, Rottefangeren
fra Hameln, Niels Klim og mange andre bøker inngår alle i en fortellertradisjon der formålet er å avsløre det som av en eller annen
grunn er vanskelig å få øye på. Det som er
viktig for dem som blir rammet av kreftene
som er i sving.
Den satiriske fortellingen avslører maktens
sanne vesen eller hensikt. Den er skeptisk til
prosjektmakere som fatter beslutninger uten å
fatte konsekvenser. Kritisk til alt som stinker
av dehumanisering og særinteresser ved brå
framlegg fra maktens tinde. Med god litteratur for hånden kan vi som vannfinnerne føre
kvisten søkende over terrenget og avdekke det
som er skjult, men likevel til stede.
«Vannfinneren» Aristoteles regnes som skeptisismens far. Han rotfestet dens grunnprinsipp: Det er forslagsstilleren som har bevisbyrden for at et drastisk endringsforslag er til det
beste for fellesskapet. Og videre: Det er ikke
alle vi andre som skal tvinges til å dokumen-

tere at skadevirkningene overgår nytten av
reformen. At noen sitter i regjering eller
maktposisjon endrer ikke det normative
påbudet om hvem som har bevisbyrden.
Dette grunnleggende standpunktet har
således en verdikonservativ forankring og
en innebygd moderasjon og ydmykhet i seg
som skal verne om ordninger og strukturer
som har fungert bra over lang tid for folk og
fellesskap. Det som preger reformer, prosess
og tempo i våre dager er det stikk motsatte.
Regjeringen fremmer forslag til den ene endringsreformen etter den andre i et stundesløst tempo – uten respekt for det normative
påbudet – og dermed de verdiene som inngår i
det sivilisatoriske samfunnsgrunnlaget.
Paradoksalt blir det da folket – arbeiderklassen, eventuelt i allianse med den verdikonservative høyresiden – som må kreve
håndhevelse av det normative påbudet – i
kampen mot de egennyttige kapitalkreftene
og deres markedsliberale reformer. Regjeringen klarer ikke å tildekke sin egentlige interessepolitikk. Det er ikke brede og folkelige fellesinteresser den kjemper for, men
særinteressene til dem som mener det er rett
å frikoble stat og nasjonsbygging fra folket!
Arbeidsfolk samler seg for å kjempe mot
slike historieløse kapitalkrefter, grådighet og
uforstand – for å bevare verdier som har bestått sin prøve. I dag er det fagorganiserte og
arbeidsløse verden over som slåss for å beholde
tilkjempede rettigheter, grunnelementene i det
gode liv og sin rettmessige del av verdiene. Alt
mens rikdom samles på stadig færre hender.
Ser vi Regjeringen Solbergs reformer under
ett, avsløres den misforståtte troen på at det
frie markedet automatisk vil føre til det frie
og gode samfunn. Regjeringens måte å forandre Norge på betyr at den systematisk
undervurderer og nedsnakker det historien
har lært oss – nemlig at hele folket – alle innbyggerne våre – representerer et felles politisk ansvarsområde mellom stat og marked.
Trygg og tjenlig nasjonsbygging forutset-

ter at både stat og marked tar medansvar for
utforming, moderasjon og kontroll av de viktigste innsatsfaktorene i landets verdiskaping.
Den historiske enigheten her til lands om at
staten skal ha et aktivt grep om verdiskapingen i privat sektor skal ikke kunne endres av
disse prosjektmakerne. Statens rett til rimelig skattlegging og forsiktig omfordeling er
en logisk konsekvens av samfunnskontrakten
som gjenspeiles i Grunnloven.
Tiltak og reformer som har spilt fallitt verden over introduseres i dag over en lav sko.
En politikk som gjør store grupper av arbeidsfolk til nærmest stats- og rettsløse jobbsøkere.
I kjølvannet følger oppløste familier og felleskap.
Vi kan ikke sitte stille og la dette skje her hjemme. Folk vil reise seg når de forstår at prosjekt
makerne på dette viset tvinger vanlige mennesker til å leve med en verdiløs hukommelse.

I USA – der markedsliberale ideologier de
siste 40 årene er brukt til å demontere staten
– forfaller velferdsordninger, fellesskap og
infrastruktur på tvers av kontinentet. I dag
er det ikke stort mer enn militæret som er
fellesfi nansiert over skatteseddelen.
USA er redusert til en innbilt nasjon og en
stat som i store trekk har stukket av fra sitt eget
folk. Tilbake står et territorium som hovedsakelig er bundet sammen av en finansialisert
kapitalisme, militær autoritetsstruktur, felles
fiendebilde og et feilslått selvbilde (Geert Mak).
Det er altså de liberale høyrekreftene som
atter en gang driver fram prosjekter og endringer i et tempo som ødelegger arbeidsliv
og gode samfunnsordninger. Som Hellesnes
sier: Aldri har så mye floket seg så fort. Aldri har så mange forstått så lite av den sammenhengen de selv inngår i. Aldri har så
mange vist så stor vilje til illusjon. Aldri har
så mange blitt ført bak lyset av «Impression
Management». Aldri har så mange vært så
nær det glade vanvidd – den glade nihilisme.
Harry Herstad,
spesialrådgiver i Fagforbundet
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