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Nye trender og virkemidler 
i kommunal styring
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kapittel 11

Nye styringsformer i kommunal 
sektor – konkurranseutsetting

Offentlig sektor i Norge har siden 1990-årene vært preget av mer markedsinspi-
rerte styringsformer, som internasjonalt har fått betegnelsen new public mana-
gement (NPM), ny offentlig styring på norsk. De kommende to kapitler vil ta for 
seg to sentrale virkemidler i slike markedsorienterte styringsformer, henholdsvis 
konkurranseutsetting (dette kapitlet) og selskapsorganisering (neste kapittel).

Å la private aktører stå for driften av viktige velferdsfunksjoner er fortsatt det 
viktigste politiske stridsspørsmålet i mange kommuner. Solberg-regjeringen har 
i sin politiske plattform kommet med klare signaler om at de ønsker at «konkur-
ranse blir et gjennomgående element i offentlig virksomhet». I slutten av dette 
kapitlet belyses ulike sider ved offentlige innkjøp, inkludert statlig regelverk, som 
også konkurranseutsetting av kommunale tjenester vil omfattes av.

Hva innebærer konkurranseutsetting av kommunale tjenester?
Kommunen skriver kontrakt med en privat aktør etter en anbudsrunde. Deretter 
er det den private aktøren som står for driften for en avtalt tidsperiode. Kommu-
nen begrenser sitt ansvar til å sørge for at kontrakten inneholder gode nok krav til 
tjenestenes innhold og øvrige lovmessige krav ved offentlige anskaffelser.

Å konkurranseutsette eksisterende kommunale tjenester handler derfor om 
å endre styringsform, fra egen drift med egne ansatte til kontraktsstyring uten 
arbeidsgiveransvar for de som utfører driften. Konkurranseutsettingen kan 
i utgangspunktet skje på to måter: enten ved at en kommunal tjeneste settes ut på 
anbud, eller ved at «pengene følger brukeren».
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Ved anbud blir leveransen av selve tjenesten beskrevet i et såkalt konkurranse-
grunnlag som kunngjøres i henhold til lov og forskrift om offentlig anskaffelser. 
Her er selve kommunen redusert til et bestillerorgan, og virksomheten er satt ut 
til private.

Den andre metoden, «pengene følger brukeren» eller brukervalg, skjer ved at 
en brukergruppe blir orientert av kommunen om at de kan få levert en konkret 
tjeneste (for eksempel hjemmetjenester) fra flere kvalifiserte leverandører. Brukeren 
vil kunne få tjenesten vederlagsfritt eller med egenandel, mens kommunen betaler 
alle leverandører en fast pris for tjenesten.

Både ved brukervalg og ved anbud kan kommunen være leverandør. Det fordrer 
at en splitter opp egen organisasjon etter en bestiller–utfører-model. Bestillerleddet 
vil bestille kommunale tjenester ved å utarbeide anbudsdokumenter. Utførerleddet 
i kommunen skal gjennomføre bestillingen, eventuelt etter en anbudsrunde hvor 
utfører leverer inn et såkalt internt bud.

Tabell 11.1 nedenfor viser prosentandel av norske kommuner som har tatt i bruk 
konkurranseutsetting innen omsorgstjenester for tre utvalgte år i perioden 2004–
2012. Tallene i parentes er antallet kommuner det dreier seg om.

Tabell 11.1 Andel av norske kommuner som har konkurranseutsatt omsorgstjenester 
i 2004, 2008 og 2012. Kilde: Blåka, Tjerbo og Zeiner 2012: Kommunal organisering. NIBR- 
rapport 2012:21. Oslo: NIBR.

Type av tjeneste 2004 2008 2012

Institusjonsbasert pleie og omsorg 5 (15) 4 (14) 7 (23)

Pleie og bistand i hjemmet 2 (7) 3 (9) 7 (24)

Har økt konkurranseutsetting  
gitt lavere kostnader og økt kvalitet?
Når en kommune velger å konkurranseutsette noen av tjenestene sine, er det basert 
på et ønske om å spare kostnader og/eller få økt kvalitet på tjenester. Mantraet er at 
konkurranse i all tjenesteproduksjon bidrar til nettopp dette, og selv bare trusselen 
om konkurranseutsetting vil bidra til mer kostnadseffektiv drift i kommunen.

Men motstandere av konkurranseutsetting vil hevde at konkurranse på kom-
munale tjenester vil redusere den kommunale kontrollen med egen drift, at det vil 
svekke ansattes lønns- og arbeidsvilkår, og at det heller ikke er gitt at kostnadene 
blir lavere.
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I en bredt anlagt studie fra Sverige, Konkurrensens konsekvenser (2011) av Laura 
Hartman (red.) kan en ikke påvise at det er grunnlag for å kunne svare ja på spørsmå-
let i overskriften. Den samme konklusjonen framkommer i en større FAFO- rapport 
(2013: 24) om samme tema. Derimot påpeker studiene at konkurranse utsetting ofte 
vil innebære en svekkelse av kommunalt ansattes lønns- og arbeidsvilkår. I Norge 
gjelder det særlig tjenestepensjon.

Selvsagt finnes det enkelte eksempler som kan vise til at en kommune har spart 
penger ved å konkurranseutsette deler av driften, men aktuell forskning fra flere 
nordiske land kan ikke dokumentere en entydig sammenheng.

Her vil vi nevne noen økonomiske faktorer som bør problematiseres når en 
kommune vurderer å konkurranseutsette deler av virksomheten:
· Et system med konkurranseutsetting og fritt brukervalg innebærer hva økonomer 

kaller økte transaksjonskostnader, altså kostnader for å få slik kontraktsstyring til 
å fungere. Noen eksempler på slike transaksjonskostnader er å utarbeide anbuds-
dokumenter og følge opp anbud. Særlig for mindre kommuner kan disse kostna-
dene utgjøre en stor andel av kontraktssummen. Omorganisering av kommunen 
til en såkalt bestiller–utfører-modell for å kunne håndtere kontraktsstyring på en 
god nok måte vil kunne innebære flere administrative årsverk og økte kostnader.

· Ved anbud på kommunale tjenester og ved brukervalg kan private foretak i all 
hovedsak bare øke fortjenesten i anbudsperioden ved å redusere kostnader, som 
kan bety lavere kvalitet. Inntekten er fast i hele anbudsperioden. Særlig er det 
fare for dette ved slutten av anbudsperioder når en ny aktør har vunnet neste 
anbudsrunde.

· Mange offentlige tjenester kan være vanskelige å spesifisere eksakt i et anbuds-
grunnlag. Det kan bety at leverandøren av tjenesten kan kreve tilleggsregninger 
for sider ved tjenesten som ikke er beskrevet, eller at disse «tilleggstjenestene» 
ikke lenger blir utført (lavere kvalitet). Eksempelvis kan renholdere på en skole 
utføre lettere vedlikeholdsarbeid samt være en ressurs for skolemiljøet.

· Om kommunen ved et anbud mister egen kompetanse og mulighet til å levere 
denne tjenesten i framtiden, vil det være risiko for økte anbudspriser framover 
(introduksjonstilbud).

· Et av særtrekkene ved kommunal tjenestepensjonen er at de ansatte har opptjente 
pensjonsrettigheter som skal oppreguleres hvert år. En stor del av denne kostna-
den vil ikke forsvinne selv om kommunen overfører ansatte til en privat aktør. 
Det glemmes ofte når kommuner anslår besparelser ved konkurranse utsetting 
(se kapittel 6).
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Om det skal innføres et fritt valg av leverandører på ulike offentlige tjenester, vil 
det kreve en tilstrekkelig overkapasitet for at valget skal være reelt. Overkapasitet 
av for eksempel kommunale barnehageplasser (som nå er blitt en realitet i flere 
kommuner) vil innebære økte kostnader for kommunen.

Er det fare for sosial dumping ved konkurranseutsetting?
For anbud på kommunale tjenester gjelder forskrift av 8. februar 2008 nr. 112 om 
krav til lønns- og arbeidsvilkår hos oppdragsgiver. Forskriften sikrer at ansatte 
«ikke har dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det som følger av gjeldende all-
menngjøringsforskrifter eller landsomfattende tariffavtaler». Det er et stort prob-
lem at mange kommuner ikke har kapasitet til å følge opp lønns- og arbeidsvilkår 
hos sine leverandører. Særlig vil det kunne være problematisk innenfor bransjer 
som er spesielt belastet med arbeidsmiljøkriminalitet og svart arbeid, eksempelvis 
renholdsbransjen.

Mange kommuner har satt bort mye av renholdet til private aktører uten å ha gode 
rutiner på å følge opp at leverandører og underleverandører betaler minstelønnen 
som fastsatt i allmenngjøringsforskriften.

Et økonomisk argument som sjelden blir benyttet for mer konkurranseutsetting, 
er at pensjonskostnadene i privat sektor oftest er svært mye lavere enn offentlig 
sektor. Kommuner betaler normalt i 2014 mellom 16–20 % i tjenestepensjon av 
bruttolønn, mens private aktører betaler normalt mellom 2–5 % av bruttolønn 
(obligatorisk tjenestepensjon).

I Oslo har ideelle selskaper som Kirkens Bymisjon tapt en rekke anbud på 
eldreomsorgstjenester fordi de har en tjenestepensjonsavtale omtrent på samme 
nivå som kommunalt ansatte, og som er vesentlig mer kostbar enn hva mange 
kommersielle aktører opererer med. NHO bestilte en rapport fra Osloeconomics 
(januar 2013) om konkurranseutsetting av sykehjem i Oslo kommune. Rapporten 
konkluderte med at sykehjem som var drevet av kommersielle aktører, hadde klart 
lavere kostnader enn kommunale og ideelt drevne sykehjem. Rapporten hadde 
ingen analyse av bakgrunnen for disse lavere kostnader, men forklaringen er enkel.

Etter gjeldende minstelønnssatser i 2013 vil kommunalt ansatte helsearbeidere 
med eller uten fagutdannelse i gjennomsnitt (varierer noe etter lønnsansiennitet) 
tjene mellom 40 000–50 000 mer per år enn på et kommersielt drevet sykehjem 
(etter NHOs tariffavtale). I tillegg var kronetilleggene ved ubekvem arbeidstid klart 
større for kommunalt ansatte. Disse lønnsforskjellene kan riktignok bli kompensert 
ved lokale lønnsforhandlinger. 
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Den største forskjellen er likevel knyttet til arbeidsgivers pensjonsinnbetaling. 
En gjennomsnittlig innbetaling fra de kommersielt drevne sykehjemmene i Oslo 
utgjør ca. 4 % av bruttolønn til pensjon. Det utgjør ca. 11 000 kroner per årsverk 
for de to nevnte yrkesgruppene. Kommunen betalte derimot i 2013 26,3 % av den 
ansattes bruttolønn i pensjon, som for en faglært eller ufaglært helsefagarbeider vil 
utgjøre ca. 85 000 kroner per år, med andre ord en forskjell på 74 000 kroner per 
år. Totalt vil et årsverk kunne koste om lag 125 000 kroner mindre i et kommersielt 
drevet sykehjem enn i kommunalt sykehjem.

Fagforbundets streik høsten 2012 ved private sykehjem organisert i NHO  Service 
handlet i hovedsak om harmonisering av pensjonsvilkår i privat og offentlig  sektor. 
Norsk Sykepleierforbund har tidligere forhandlet fram en lov som sikrer at syke-
pleiere beholder sin offentlige tjenestepensjon selv om de skifter til private arbeids-
givere.

Selv om et anbud betraktes som en såkalt virksomhetsoverdragelse etter arbeids-
miljølovens regler om videreføring av arbeidsforhold, vil endrede pensjonsvilkår 
for den ansatte skje fra samme dag anbudsperioden starter. Fra 1. januar 2014 skal 
alle private leverandører kunne øke innskuddsbasert tjenestepensjon fra 5 % til 7 % 
av bruttolønn for alle arbeidstakergrupper. Arbeidsgiverorganisasjonen Virke, som 
blant annet organiserer ideelle virksomheter som leverer tjenester til det offentlige, 
har allerede offentlig tjenestepensjonsordning i sine tariffavtaler innen områdene 
helse, kultur og utdannelse.

Hva er de samfunnsøkonomiske  
konsekvenser av konkurranseutsetting?
Det norske arbeidsmarkedet er preget av en relativt sammenpresset lønnsstruk-
tur, som i stor grad er framforhandlet ved sentrale oppgjør, ikke minst gjelder det 
i kommunal sektor. Andre typer av arbeidsmarkeder er mer preget av markedslønn, 
større lønnsforskjeller og mindre grad av sentrale lønnsforhandlinger. I Norge er 
det stor grad av enighet om fordelene med et arbeidsmarked med relativt små 
lønnsforskjeller. Lønnsforskjellene er større i privat sektor enn i offentlig sektor, og 
de lavtlønte i offentlig sektor tjener bedre enn i privat sektor. Konkurranseutset-
ting av kommunale tjenester vil ofte handle om arbeidstakergrupper innen disse 
lavtlønnsyrkene: renhold, renovasjon, kantine, vaskeri, parkdrift osv. Men det vil 
medføre et press på lønns- og arbeidsvilkår ved overgang fra kommunal (offentlig) 
til privat sektor. Dermed vil en utstrakt grad av konkurranseutsetting innebære en 
endring av vårt arbeidsmarked i retning av større lønnsforskjeller.

Kommuneokonomi.indd   146 19.09.2014   11:02



nye styringsformer i kommunal sektor – konkurranseutsetting 147

Konkurranseutsetting kan bidra til økte effektiviseringskrav, som igjen kan bety 
mer effektiv utnyttelse av en knapp ressurs: arbeidskraft. Effektiviseringen har en 
motpol i at økt krav til effektivisering kan bidra til økt utstøting fra arbeidsmarkedet. 

Hvordan evaluere konsekvenser av en konkurranseutsetting?

Case: Renhold Drammen kommune
Ifølge en evalueringsrapport fra Econ Pöyry (2008) om «Konkurranseutset-
ting i Drammen kommune» står det følgende under avsnittet om effekter av 
konkurranseutsetting hva gjelder renhold: «For renhold er det i første rekke 
innsparinger i personalutgifter, i første rekke gjennom lavere pensjonsfor-
pliktelser, som er hovedårsaken til innsparingene.»

Men synes politikerne i Drammen at det er uproblematisk å kutte ned 
på lønns- og pensjonsbetingelser (tjenestepensjon = framtidig lønn) for en 
lavtlønnsgruppe, som i mange år har gjort en innsats for å ivareta renholdet 
i kommunale bygg?

I anbudet på renhold var det ti tilbydere. Det kommunale internbudet lå 
60 % høyere enn anbudet med lavest pris, men et av de andre private anby-
derne lå hele 90 % høyere i pris. Å la anbudet bli avgjort bare på basis av lavest 
pris vil ofte innebære at en lar jobben utføres av mindre seriøse aktører med 
lavest mulig lønns- og arbeidsvilkår, ofte kalt «vinnerens forbannelse».

Når det i dette anbudet var store forskjeller i personalkostnader per an-
satt, er det forstemmende å lese i rapporten at kontrollen med kvaliteten på 
renholdet har vært mangelfull, og at de kontrollene av renholdet som er blitt 
gjort, har avslørt at kvaliteten har vært variabel.

Men enda mer alvorlig er det at rapporten ikke sier noe om kontroll av 
lønns- og arbeidsvilkår for ansatte. En vet at det i renholdsbransjen er en 
relativ stor andel useriøse aktører. Kommunen har plikt til å påse at lønns- 
og arbeidsvilkår ikke er dårligere enn landsomfattende tariffavtaler eller all-
menngjøring av tariffavtaler (som renhold er omfattet av). Det framkommer 
av forskrift fra 2008 om lønns- og arbeidsvilkår ved offentlige anskaffelser.

Ifølge ledelsen i Drammen Drift foretas det ikke slike kontroller av lønns- 
og arbeidsvilkår, begrunnet i personvernhensyn. Spekulerer da kommunen 
i å få inn lavest mulig pris for så å lukke øynene for at renholdet foretas av 
useriøse aktører hvor lønns- og arbeidsvilkårene er lovstridige?
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Manglende kontroll på dette kan gjøre at den private aktøren rent faktisk 
kan operere med ulovlig lav avlønning, som igjen kan forklare besparelser.

Under avsnittet om konklusjoner i evalueringen står det blant annet 
 følgende: «Gruppen hadde ikke tilstrekkelig informasjon til å anslå trans-
aksjonskostnadene (kostnader til utredning, anbudsprosess og oppføl-
ging av tjenesteyter) som oppstår ved konkurranseutsetting.» Det betyr at 
 kommunen ikke med sikkerhet kan si hvor store besparelsene ved konkur-
ranseutsetting var.

Hvordan agere når det kommer opp 
benkeforslag om konkurranseutsetting?
Fra tid til annen fremmes benkeforslag fra en eller flere politikere om konkurranseut-
setting, gjerne når budsjettet er på dagsordenen. Ofte vil forslagsstilleren ha en eller 
annen beregning som viser hva kommunen kan spare på å konkurranseutsette en 
virksomhet eller et virksomhetsområde. Slike beregninger kan være mer av et uttrykk 
for en politisk mening enn en analyse av fordeler og ulemper ved løsningene. NHO 
Service har også de siste par årene utarbeidet en rekke kalkyler for hva den enkelte 
kommune kan spare ved å legge tjenestene ut på anbud, basert på hva de rimeligste 
anbudene fra NHO Services virksomheter ville ha kostet, såkalt best praksis.

Uavhengig av politisk flertall i kommunen skal et slikt benkeforslag oversendes 
administrasjon for å få utredet de økonomiske, personalmessige og administrative 
konsekvensene før et endelig vedtak kan fattes. I en slik utredning skal også de 
ansattes organisasjoner være representert, jf. Hovedavtalens del B § 1-4-2.

Hvor i regnskapet finner en kostnader  
vedrørende kjøp fra eksterne leverandører?
Som tillitsvalgt kan en be om innsyn i regnskapet, også om detaljer for utgifter til for 
eksempel eksterne renholdsfirmaer som leverer tjenester til kommunen. I det kom-
munale regnskapssystemet kan en finne oversikter over alle økonomiske transaksjoner, 
som totale utgifter utbetalt til en bestemt leverandør (en såkalt leverandørreskontro).

Om en som tillitsvalgt manglet innsyn i det opprinnelige tilbudet fra anbuds-
vinner, vil kommunens regnskap, som er offisielt, gi svar på hva anbudet faktisk 
innebar av årlige priser og kostnader for kommunen.

Om en kommune setter ut en helt sykehjem på anbud (og ikke bare renholdet), 
vil det bokføres i regnskapet under utgiftsarten «Kjøp av tjenester som erstatter 
kommunal egenproduksjon». Konkurranseutsetting av støttetjenester som renhold, 
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vaskeri og kantinedrift skal føres under utgiftsgruppa eller utgiftsarten «Kjøp av 
tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon».

Regnskapsmessig splitter en altså opp anbud i to ulike utgiftsarter. Den ene omfat-
ter kjøp av støttetjenester som inngår i andre kommunale tjenester, mens den andre 
omfatter anbud på kommunale kjernetjenester.

Det kan være nyttig for tillitsvalgte og politikere å se hvordan utgiften «Kjøp av 
tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon» eller «Kjøp av tjenester som 
inngår i kommunal egenproduksjon» utvikler seg over tid i kommunen. Det kan 
indikere om det blir mer eller mindre av konkurranseutsetting av tjenester. Men det 
vil ofte være vanskelig å få fram tall som viser de totale kostnadene for kommunen 
ved en konkurranseutsetting, inklusive utarbeiding og oppfølging av anbudet.

I tabell 11.2 nedenfor, som er hentet fra Statistisk sentralbyrå (KOSTRA), vises 
utviklingen for alle norske kommuner i innkjøp av disse to nevnte utgiftstypene. 
Totalt innkjøp i 2012 utgjorde ca. 93,7 milliarder kroner i den løpende driften, og 
det utgjorde ca. 27 % av kommunenes totale driftsutgifter. Ellers var det stor vekst på 
hele 60 % i kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon, i perioden.

Om kommunene hadde redusert de totale eksterne innkjøpene med 1 %, ville 
det gitt en årlig besparelse på om lag 1 milliard kroner. Det indikerer at det ligger 
muligheter for kostnadsbesparelser på andre områder enn bare å kutte årsverk.

Tabell 11.2 Utviklingen i innkjøp av varer/støttetjenester (rad 1) og kjernetjenester (rad 2) 
i norske kommuner (tall i milliarder kroner). Sum driftsutgifter viser totale driftsutgifter for 
norske kommuner inklusiv lønn og innkjøp. Kilde: Statistisk sentralbyrå.

År 2010 2011 2012

Kjøp av varer/tjenester i kommunal tjenesteproduksjon 51,6 52,1 53,2

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 25,2 37,1 40,4

Sum driftsutgifter (B) 303,6 320,6 342,4

Hvordan sikre kommunale innkjøp på en god måte?
Det vil alltid være behov for leveranser fra privat sektor til offentlig tjenesteproduk-
sjon. Hvor mye en skal kjøpe inn av varer og tjenester til de offentlige virksomhetene, 
og hvor mye en skal drive i egen regi, vil variere dels ut fra leveransenes art og dels 
ut fra politisk ideologi.

Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) ble det i 2012 kjøpt inn varer og tjenester for 
129 milliarder kroner til kommunesektoren (inklusive investeringer, tallet i avsnittet 
ovenfor var bare innkjøp til drift) eksklusive fylker.
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Dette er en stor andel av de totale kostnadene til kommunesektoren og under-
streker betydningen av ikke utelukkende å legge vekt på reduksjon av lønn når 
det oppstår behov for kostnadskutt i en enkelt kommune. Det handler ikke bare 
om å kjøpe billigere, men å vurdere kritisk det reelle behovet for innkjøp av varer 
og tjenester. Selv mindre kommuner vil i sine årlige budsjetter kjøpe inn varer 
og tjenester for betydelige millionbeløp, og gode innkjøpsavtaler og -rutiner vil 
redusere utgiftene. 

Det er også av betydning for å overholde statlig regelverk vedrørende offentlig 
anskaffelser, hvor det særlig er forskriften om offentlig anskaffelser som er styrende. 
Overordna prinsipper i forskriften er å sikre reell konkurranse om kommunale 
anskaffelser, og det er klare krav til hvordan kunngjøring av planlagte kjøp skal skje.

Siden de fleste kommuner har behov for samme typer av varer og tjenester, om 
enn i ulikt volum, kan det være hensiktsmessig å inngå innkjøpssamarbeid med 
andre kommuner. Det kan gi stordriftsfordeler i form av både lavere priser og lavere 
administrative kostnader.

Mange kommuner har fortsatt for liten kompetanse og kapasitet til å følge opp 
leverandørkrav, jf. den såkalte Adecco-saken i 2011 i Oslo og Oppegård kommuner. 
Mange kommuner har også fått betydelige bøter i KOFA (Klagenemnd for offentlige 
anskaffelser) fordi en har kjøpt varer og tjenester fra leverandører uten at anskaf-
felsen har vært foretatt i henhold til lovmessige prosedyrekrav.

Noen sentrale utfordringer ved kommunale innkjøp er at det statlige lovverket 
ofte ikke gir nok rom for å ta hensyn til formål som lokale politikere gjerne kunne 
ønske. Det kan være et ønske om at kommunalt innkjøp kan stimulere til nærings-
virksomhet i kommunen. Et slikt ønske kan stride mot lovens intensjon om å sikre 
like konkurransevilkår. EØS-lovgivningen innebærer også at ved større innkjøp skal 
anbudet kunngjøres i hele EØS. I de siste årene har praktiseringen av EØS-regel-
verket gitt større muligheter for å legge inn både miljøkrav, sosiale konsekvenser, 
ulike samfunnshensyn med mer.

Hvordan bidra konstruktivt som tillitsvalgt i innkjøpsprossen?
Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår ved offentlige kontrakter slår fast at offentlige 
oppdragsgivere er pålagt å informere om og innta klausuler i tjeneste- og bygge- og 
anleggskontrakter som skal sikre arbeidstakere normale lønns- og arbeidsvilkår 
i bransjen for å hindre «sosial dumping» i arbeidslivet. 

Dette innebærer at kommuner må informere om kravet i anbudskunngjøringen 
samt sørge for at kontrakten inneholder tilstrekkelige bestemmelser og sanksjoner 
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som sikrer at kravet overholdes. I tillegg krever forskriftens § 7 at oppdragsgiver 
gjennomfører nødvendige kontroller av om kravene gjennomføres.

Derfor er det viktig at kommunen har nødvendig innsynsrett i den løpende 
driften hos kontraktspartneren. Dessverre har mange kommuner liten praksis 
(ressurser) i å følge opp de private leverandørene etter at kontrakt er inngått. For 
å omgå forskriftens krav har noen leverandører benyttet seg av enkeltpersonforetak 
til å utføre selve leveransen. Alle som jobber for selskapet, er selvstendig nærings-
drivende, og dermed unngår de å komme inn under arbeidsmiljølovens regelverk.

For å komme slike omgåelser til livs kan en i anbudsvilkårene kreve at selskapet 
en tegner kontrakt med, ikke skal benytte underleverandører eller enkeltperson-
foretak. Ansatte som blir berørt av selve anskaffelsen, skal medvirke i prosessen. 

Om det skal kjøpes nye biler til brannvesenet (eller hjemmetjenesten), bør noen 
av de som skal kjøre bilene, delta i prosessen ved innspill til kravspesifikasjon samt 
være med å evaluere innkomne tilbud.

I Oslo kommune har de ansatte godt innsyn i slike innkjøpsprosesser via sin 
medbestemmelsesavtale. De ansattes organisasjoner deltar både i utformingen av 
anbudsdokumenter og i vurderingen av innkomne anbud og tilbud. Slik praksis bør 
kunne brukes i andre kommuner i forbindelse med anbud og bør ses som etterlevelse 
av Hovedavtalens formålsparagraf om samarbeid mellom partene.

Hvilke regler gjelder ved kjøp (innleie) av ekstern arbeidskraft?
Innleie av ekstern arbeidskraft til kommunen er tillatt i samme utstrekning som 
det kan avtales midlertidig ansettelse etter arbeidsmiljøloven § 14-9 første ledd. 
Det kan være nyttig for både politikere og tillitsvalgte å få oversikt fra kommunens 
administrasjon om omfanget av innleie i de ulike virksomhetene. Innleie av ekstern 
arbeidskraft vil finnes som en egen utgiftsart (KOSTRA-art 270) i regnskapet.

Når kommuner leier inn arbeidskraft fra bemanningsbyråer, er dette å betrakte 
som kjøp av tjenester omfattet av lov og forskrifter om offentlige anskaffelser. Med 
andre ord skal en sikre konkurranse mellom ulike bemanningsbyråer. Men før 
kommunen kunngjør behov for innleie, bør tillitsvalgte og virksomhetsledelsen 
se på muligheter for å dekke bemanningsbehovet ved bruk av egen arbeidskraft. 
Innleie fra eksterne selskaper vil som regel være vesentlig dyrere enn ekstravakter 
som ikke utløser overtidstillegg.

Som kjent er det i kommunal sektor et stort antall ansatte som arbeider deltid. 
Det bør avklares om det er interesse for å tilby deltidsansatte flere vakter eller høyere 
stillingsprosent (eventuelt midlertidig).
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Ved hovedtariffoppgjøret i 2012 kom det inn et nytt vedlegg (nr. 7) til hoved-
tariffavtalen i KS-området om «Innleie fra virksomhet som har til formål å drive 
utleie (bemanningsforetak)».

Her framkommer det blant annet følgende:

1 Innleid arbeidskraft skal minst følge lønns- og arbeidsvilkårene i virksomheten 
de leies inn til.

2 På anmodning fra tillitsvalgte skal innleievirksomheten dokumentere punkt 1.
3 Tillitsvalgte i kommunen har rett til å representere innleid arbeidskraft overfor 

bemanningsforetaket.
4 Partene drøfter minst to ganger i året prinsipper for bruk av innleie.

Fra 1. januar 2013 trådte det i kraft endringer i arbeidsmiljøloven som pålegger 
bemanningsforetaket å sørge for at utleid arbeidstaker minst sikres de vilkårene 
som ville kommet til anvendelse dersom arbeidstaker hadde vært tilsatt hos innleier 
for å utføre samme arbeid, jf. arbeidsmiljøloven § 14-12 a. I samme bestemmelse 
slås det også fast at innleier skal foreta drøftelser med tillitsvalgte som til sammen 
representerer et flertall av den arbeidstakerkategorien innleien gjelder, før beslutning 
om innleie foretas. Paragraf 14-12 b handler om opplysningsplikt og innsynsrett for 
innleide arbeidstakere, tillitsvalgte i kommunen samt for kommunen som innleier.

Innleier får også et solidaransvar for at disse harmoniserte lønnsvilkårene blir 
realisert. Det innebærer at manglende lønnsutbetalinger til innleide vil kunne bli 
søkt erstattet av kommunen som innleier (§ 14-12 c).
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Nye styringsformer – hva 
er selskapsorganisering i 

kommunal sektor?

I de senere årene har det vært en omfattende etablering av kommunale selska-
per, som kommunale aksjeselskaper, kommunale foretak og interkommunale 
selskaper. Denne trenden kan ses som en del av innføringen av den nevnte nye 
styringsideologien ny offentlig styring (NPM, new public management). I dette 
kapitlet vil vi se på noen styringsmessige og økonomiske konsekvenser av denne 
selskapsorganiseringen i kommunal sektor. Vi vil også ta en titt på de forskjellige 
selskapsformene som kommunene kan benytte seg av, også ved interkommunale 
samarbeidsløsninger.

Hvor omfattende er  
selskapsorganiseringen i kommunal sektor?
De siste ti årene har det skjedd en betydelig vekst i antall kommunale selskaper. 
I 2008 var det totalt 2 511 kommunale selskaper, mens det i 1987 bare var 850. 75 % 
av selskapene var kommunale aksjeselskaper (AS). Ifølge Telemarksforskning (mars 
2009) var det ca. 11 500 styrerepresentanter i kommunale selskaper. I 2009 var det 
46 645 ansatte i ulike typer av kommunale selskaper, jf. tall fra SSB.

Denne «selskapssyken» er en del av en internasjonal trend, og selskapsorgani-
seringer har vært enda mer dominerende i statlig enn i kommunal sektor. Kom-
muneloven fra 1992 ga åpning for å legge flere kommunale oppgaver og tjenester 
til egne selskaper.
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Blant aksjeselskapene vil en finne bedrifter med varierende grad av private med-
eiere (for eksempel energiselskaper). I disse selskapene vil budsjett og regnskap 
vedtas av et styre eller et representantskap, selv om rammene i stor grad er gitt fra 
kommunen sentralt. Figuren nedenfor viser at de fleste kommunalt eide selskaper 
er innenfor tekniske tjenester som kraftforsyning.

Figur 12.1 Kommunalt eide foretak, etter næring, 2011 (i prosent). Kilde: ssb.no.

Hva er de viktigste forskjellene mellom et KF, AS og IKS?
Det er viktige forskjeller mellom et aksjeselskap hvor kommunen eier aksjene, og et 
kommunalt foretak (KF). Et kommunalt foretak er ikke et selvstendig rettssubjekt, 
men er en del av kommunen og har som oppgave å ivareta mål som er satt for foreta-
ket på vegne av kommunen. Et kommunalt foretak styres etter kommuneloven § 11. 

Et kommunalt eid aksjeselskap er et eget rettssubjekt og følger aksjelovens regler 
på linje med private selskaper. Et interkommunalt selskap (IKS) er et selvstendig 
rettssubjekt og reguleres gjennom lov om interkommunale selskaper. Eventuelle 
overtallige i et kommunalt aksjeselskap og i et interkommunalt selskap har i mot-
setning til ansatte i et KF ingen rett på annet arbeid i kommunen.

Det er lov for en kommune å favorisere eget selskap (om det er et AS, IKS eller 
KF) framfor et privateid selskap når det gjelder tildeling av kommunale oppdrag, 
under følgende to forutsetninger: For det første skal det alt vesentlige av inntektene 
(anslagsvis mer enn 80 %) til selskapet knytte seg til kommunale oppdrag (omset-
ningskravet). For det andre skal selskapet være fullt ut kontrollert av kommunen 
(kontrollkravet).

Elektrisitets-, gass-, damp- og
varmtvannsforsyning og vann-
forsyning, avløps- og 
renovasjonsvirksomhet 
(20,9 %)

Omsetning og drift av fast 
eiendom (20,2 %)

Transport, lagring, informasjon
og kommunikasjon (18,6 %)

Helse- og sosialtjenester
(12,0 %)

Faglig, vitenskapelig,
teknisk og forretnings-

messig tjenesteyting
(11,7 %)

Bygge- og anleggs-
virksomhet (6,3 %)

Kulturell virksomhet,
underholdning og fritids-

aktiviteter (4,2 %)

Andre næringsområder
(6,2 %)
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Hvilke selskapsformer kan  
benyttes i et interkommunalt samarbeid?
Mange kommuner har ikke kapasitet til å klare alle lovpålagte oppgaver på egen 
hånd, slik at samarbeid med andre kommuner vil være hensiktsmessig. Interkom-
munalt samarbeid organiseres ofte i interkommunale selskaper (IKS) med flere 
kommuner som eiere. Slike virksomheter omfatter typisk viktige infrastruktur-
oppgaver som vannverk og avfallsbehandling. Et IKS kan også gis enerett til å utføre 
oppdrag for eierkommunene. Kommuner kan også inngå et samarbeid om å etablere 
aksjeselskaper samt opprette en virksomhet som anses som egen juridisk enhet etter 
kommuneloven § 27, med eget styre.

Alternativt kan en basere samarbeidet på såkalt vertskommunesamarbeid, som 
ikke innebærer selskapsorganisering, jf. kommuneloven § 28. Det krever mindre 
byråkrati enn ved å opprette et nytt selskap, og de ansatte vil beholde kommunen 
som arbeidsgiver.

Fra 2012 ble det opprettet en ny organisasjonsform som kalles samkommune, som 
også er et eget rettssubjekt. En samkommune kan overta en eller flere kommunale 
oppgaver på medlemskommunenes vegne.

I Solberg-regjeringens politiske plattform finner vi følgende formulering om 
interkommunalt samarbeid og styringsmessige utfordringer:

Fremveksten av interkommunale selskaper og samarbeid viser at dagens oppgaver 
allerede er for store for dagens kommunestruktur. Viktige beslutninger om kommu-
nale oppgaver, som infrastruktur og grunnleggende velferdstjenester, er blitt flyttet 
vekk fra folkevalgte organer og til interkommunale selskaper. Regjeringen mener 
at dette har svekket demokratiet. En omfattende kommunereform vil derfor også 
være en demokratireform.

En omfattende kommunereform vil formodentlig innebære en rekke kommune-
sammenslåinger, som av regjeringen antas å redusere behovet for interkommunale 
samarbeidsløsninger.

Hva er de styringsmessige  
utfordringene med selskapsorganisering?
Noen av de styringsmessige utfordringene ved å omgjøre tradisjonell kommunal 
drift til selvstendige selskaper er manglende samordning og målstyring, kostnads-
kontroll og redusert innsyn og politisk styring.

Så lenge kommunestyret overlater oppgaveløsing til rådmannen, er en gjen-
nomgående styringslinje sikret som i prinsippet ivaretar både helheten og den 
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demokratiske styringen av den. Men så snart kommunestyret fordeler noen av 
oppgavene sine til kommunale selskaper, vil administrasjonssjefens instruksjons-
myndighet forsvinne.

Selv i et kommunalt foretak, som er en del av kommunen og ikke eget rettssubjekt, 
forsvinner denne instruksjonsmyndigheten, jf. kommuneloven § 72.

Slike styringsmessige problemer blir ikke mindre ved at mange kommuner  
mangler en klar eierskapsstrategi eller eierskapsmelding. Koordinering av selvstendige 
enheter vil normalt måtte skje via forhandlinger, noe som ofte er kostbart og ressurs-
krevende. Særlig kan det være krevende å utvikle nye løsninger på denne måten.

Når det gjelder behovet for koordinering, er det i kommunal oppgaveløsing 
hensiktsmessig å skille mellom
a) enheter som i hovedsak leverer internt, det vil si til andre kommunale enheter
b) enheter som i hovedsak leverer eksternt

Enheter av type b bør i utgangspunktet kunne vurderes organisert som selskap. 
Om disse selskapene i tillegg driver en virksomhet med klar risiko for økonomisk 
tap, kan det være hensiktsmessig å organisere virksomheten som et AS, hvor den 
økonomiske risikoen er begrenset til aksjekapitalen. Men mange kommunale AS-er 
har rent faktisk ikke behov for en slik risikominimering for virksomheten sin.

Hvis leveranse av type a krever mye og løpende koordinering, dialog osv. mellom 
enhetene, er det et sterkt argument for at enheten ikke bør skilles ut i eget foretak. 
Aksjeselskapsformen er lite egnet til å organisere tjenester som har stort behov for 
politisk styring gjennom en demokratisk prosess. Selskapets vedtekter vil regulere 
hvor kommersiell tjenesteyteren skal være overfor kommunens brukere som kunder. 
Det er lite hensiktsmessig å velge et AS hvis ikke hensikten er å drive forretning og 
å konkurrere i markedet. Videre vil etablering av AS med eget styre og en daglig 
leder samt en egen administrasjon innebære økte kostnader for kommunen (økt 
byråkrati).

Kan kommunale foretak og  
internprising innebære målkonflikter?
Kommunale foretak (KF) blir lett en «stat i staten» som kan lage sine egne agen-
daer ut fra foretakets egne (økonomiske) interesser, som ikke nødvendigvis er helt 
i samsvar med kommunens interesser. Da KF ofte vil agere som en oppdragstaker 
for kommunen (oppdragsgiver), vil disse interessemotsetningene kunne skape en 
rekke tilpasninger som er gunstig for foretaket, men ikke for kommunen totalt sett.
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Ofte vil kommunen sentralt oppleve at interne priser på leveranser fra et KF er 
lite egnet for reelle forhandlinger. Selskapene kan ha en klar egeninteresse i å presse 
internprising av deres tjenester til kommunen høyest mulig. Med internprising 
menes at kommunen blir fakturert for et gitt beløp for jobber som foretaket gjør 
for kommunen. Slik internprising vil også være relativt kostbar å administrere. 
For eksempel vil kommunale eiendomsselskaper drive med utstrakt internprising 
av husleie.

Samhandling og samspill mellom aktørene i eiendomsforvaltningen vil endre seg 
ved at det etableres kommersielle interesser. Brukervirksomhetene, som skolene, 
vil bli kunder av en kommersielt innrettet eiendomsvirksomhet. Det må påregnes 
en oppbygging av kompetansedublering med parallelle funksjoner i foretaket og 
sentralt i kommunen, for eksempel innen økonomi.

Betyr selskapsorganisering redusert innsyn?
Ofte vil selskapsorganisering innebære redusert innsyn for de folkevalgte knyttet 
til drift, og styringen med selskapenes virksomhet er vesentlig mer på distanse. En 
rapport fra Rokkan-senteret med tittel Lokalt folkestyre AS viser at mange lokalpo-
litikere og styremedlemmer tror at korrupsjonsfaren øker når oppgaver selskaps-
organiseres. Det offentlige innsynet via pressen er også betydelig mindre.

Nedre Romerike Vannverk var organisert som et aksjeselskap før «vannverks-
skandalen», men ble senere omgjort til IKS.

Hva er de mest brukte  
argumenter for selskapsorganisering?
Et hovedargument for at tjenesteproduksjonen bør skilles ut fra kommunal for-
valtning, er at driften vil bli styrt mer effektivt etter bedriftsøkonomiske prinsip-
per. Noen kommuner har også omgjort virksomheter til kommunale foretak eller 
selskaper for lettere å kunne konkurranseutsette sin kommunale virksomhet, hvor 
kommunens egne foretak skal kunne legge inn egne tilbud på kommunale oppdrag, 
såkalte internt bud. Stikkordsmessig blir omorganisering av tradisjonell kommunal 
organisering til kommunale selskaper ofte begrunnet med følgende argumenter:

· økt føkus på kjerneoppgaver
· økt effektivitet
· raskere beslutningsprosesser
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Med fokus på kjerneoppgaver mener en at kommunen bør skille ut virksomheter 
etter hva som er kjernevirksomheten i den enkelte virksomhet, samt at kommu-
nen bør ha mest mulig rene forvaltningsoppgaver. Et eksempel er å skille ut eien-
domsdrift i et selskap, slik at den enkelte skole, sykehjemmet eller liknende skal 
slippe å måtte bry seg om det som eksempelvis ikke er skolens eller sykehjemmets 
kjernevirksomhet, nemlig undervisning eller pleie. Mens eiendomsselskapet skal 
konsentrere seg om sin kjernevirksomhet, eiendomsdrift.

Fokus på kjerneoppgaver vil selvsagt også kunne ivaretas ved å organisere tje-
nesteområder i egne resultatenheter i kommunen underlagt rådmannens instruks-
myndighet.

For selskaper som driver ren forretningsvirksomhet, kan mindre politisk styring 
innebære økt effektivitet. Men selskapsorganisering kan også innebære redusert 
effektivitet sett for kommunen under ett, jf. øvrige betraktninger i dette kapitlet 
om manglende samordning, mer byråkrati osv.

Hva gjelder raskere beslutningsprosesser, er filosofien at politisk styring kan 
innebære plunder og heft for driften av de kommunale tjenestene. Daglig leder 
kan få raskere beslutninger i et foretaksstyre enn om beslutninger må vedtas av et 
kommunestyre.

Men beslutningsprosesser med selskapsorganisering kan i noen tilfeller bli mer 
tungvinte for kommunen, for større beslutninger må vurderes av flere organer, det 
vil si både styre i et kommunalt foretak og kommunestyret. Rådmannens manglende 
instruksmyndighet gjør også at en del beslutninger som tas sentralt i kommunen, får 
en mer tungvinn prosess fram til endelig gjennomføring. Mange kommunale etater 
og resultatenheter opplever for øvrig i dag en større grad av delegert myndighet enn 
tidligere og har dermed enklere og raskere beslutningsprosesser.

Har kommunene god eierstyring, og bør  
politikere ha styreverv i kommunale selskaper?
De senere årene har det blitt satt mye kraftigere søkelys på eierstyring av bedrifter. 
Samtidig har det vært avdekket at kommuner som er betydelige eiere av en rekke 
selskaper, ikke har vedtatte strategier for eierskapet, såkalt eierskapsmeldinger.

Om kommunen ikke har klare mål og planer med å etablere kommunale selska-
per, bør den heller la være. Behovet for å ha klare mål og strategier med eierskapet 
belyses også i en KS-rapport om eierskap (2008) utarbeidet av Telemarksforskning.
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Det er heller ikke sjelden at en opplever sammenblanding av tillitsverv og styre-
verv. Noen kommunalt eide selskaper bedriver ren næringsvirksomhet, for eksempel 
energiselskaper. En styreleder i et kommunalt eid energiselskap skal først og fremst 
ta ansvar for bedriften. Om styrelederen også er ordfører, er vedkommende både 
eier og bedriftsleder – to hatter og to roller. Det er ikke alltid at eier og bedriftsleder 
har samme interesser, som når fordeling av overskudd og størrelse på utbyttet skal 
fastsettes. Et styremedlem skal legge vekt på selskapets ve og vel, mens en ordfører 
skal legge vekt på hele kommunens interesser.

I et foretak som skal levere rene kommunale og interkommunale tjenester, er det 
mer naturlig med politikere i et styre. Men også i et IKS kan en kommunepolitiker 
oppleve interessekonflikter mellom selskapet og kommunen.
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Mål og resultatstyring i 
kommunal sektor – et alternativ 

til konkurranseutsetting?

I de siste årene har mål- og resultatstyring blitt et viktig styringsredskap i kom-
munal sektor. Mål- og resultatstyring kan betraktes som et alternativ til konkur-
ranseutsetting. Målsettingen ved konkurranseutsetting er å kunne måle seg mot 
markedet (eksterne mål), mens en intern målstyring i en kommune handler om 
å sette opp interne målsettinger.

I dette kapitlet vil vi se på bruken av ulike typer målstyringsverktøy. Noen av 
disse styringsverktøyene kommer opprinnelig fra privat sektor, som balansert 
målstyring. Vi stiller spørsmål om målstyringen er blitt for omfattende, og om 
usikkerhetsfaktorer ved måling av kvalitet. Videre belyser vi om målstyring er 
et egnet verktøy i utviklingsprosjekter, og hvordan det kan bidra til styrket med-
virkning fra ansatte.

Hva er målstyring i en budsjettprosess?
Alle kommuner bruker en eller annen form for mål- og resultatstyring, ikke minst 
i forbindelse med budsjettprosessen. I så måte kan målstyring sies å være en del av 
økonomistyringen i en kommune. Målstyring handler om utarbeidelse av målset-
tinger og å sammenholde disse med de resultatene som faktisk oppnås, derav det 
utvida begrepet mål- og resultatstyring.

Staten og kommunene mottar via rapporteringssystemet KOSTRA (se kapit-
tel 10) mye informasjon om driften i alle landets kommuner. Å fastsette de 
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økonomiske nøkkeltallene som rapporteres i KOSTRA, kan være en del av den 
økonomiske målstyringen i en kommune. KOSTRA-tall viser oppnådde økono-
miske resultater for alle kommunale sektorer og er blitt et viktig målstyringsverk-
tøy for de fleste kommunale tjenesteområder. Men mange kommuner har ofte 
få konkrete økonomiske målsettinger i sine budsjetter. Det er bare én konkret 
økonomisk målsetting hvor det er gitt sentrale føringer: Teknisk beregningsutvalg 
(TBU) og Fylkesmannen anbefaler at netto driftsresultat over tid bør være minst 
3 % av driftsinntektene.

Ellers utarbeider Kommunal Rapport et årlig «kommunebarometer». Kommune-
barometeret er en sammenlikning mellom landets kommuner basert på over 100 
nøkkeltall, men bare 10 er økonomiske nøkkeltall. De andre nøkkeltallene hand-
ler om forhold ved alle kommunale tjenester. På gitte nøkkeltall kan kommuner 
sette seg mål om å få en bedre plassering på «denne rankingen» i barometeret enn 
i tidligere år. Mange kommuner refererer til dette kommunebarometeret i sine 
budsjettdokumenter knyttet til målstyringen, og det kan betraktes som supplerende 
målstyringsverktøy til KOSTRA.

På samme måte som Stortinget utarbeider en rekke målsettinger for kommu-
nesektoren, vil kommunen drive utstrakt målstyring med den enkelte kommunale 
virksomhet.

Målstyringen i årsbudsjettet tar gjerne utgangspunkt i hovedmålene i de over-
ordna plandokumentene: økonomiplan og kommuneplan. Hovedmål blir så brutt 
ned i mer operasjonelle mål, gjerne kalt delmål. 

Et eksempel på et slikt delmål for kommunens rolle som tilrettelegger for nærings-
livet kan være: «Kommunen skal kunne tilby tilstrekkelig med konkurransedyktige 
næringsarealer for eksisterende og kommende næringslivsetableringer.» Dette del-
målet kan igjen tallfestes i antall kvadratmeter tilbudt eller etterspurt tomteareal 
regulert til næringsformål, slik at det er lettere å rapportere på målet. Et overordna 
mål kan være at kommunen skal framstå som en forutsigbar og effektiv samar-
beidspartner for næringslivet.

Hva menes med effektivisering i budsjettprosessen?
Mål- og resultatstyring forbindes ofte med effektiviseringsprosesser. Et viktig formål 
med en slik styringsform er å sikre at driften i en kommune er mest mulig effektiv 
med god måloppnåelse. Denne styringsformen benyttes derfor flittig når en driver 
interne effektiviseringsprosesser, og kan i visse tilfeller betraktes som et alternativ 
til å sette bort driften til andre, det vil si konkurranseutsetting.
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Mange opplever at de årlige budsjettene er et evig jag om ytterligere effektivisering 
av den kommunale driften. Bakgrunnen for dette jaget om effektivisering skyldes både 
politikernes (og innbyggernes) forventninger om flere og bedre tjenester og at en kom-
mune har et press fra overordna myndighet (staten) om å få mest mulig ut av ressursene.

Effektivitet kan defineres som måloppnåelse etter ressursinnsats. Effektivitets-
endringer kan oppstå både ved endret ressursinnsats og/eller ved endret målopp-
nåelse. Ressursinnsatsen kan normalt måles i kroner eller antall årsverk, mens 
måloppnåelse ofte er langt vanskeligere å måle.

I mange budsjetter skjer såkalt effektivisering i form av flate kutt, det vil si at en 
forventer at alle tjenesteområdene kutter driftsutgiftene i kommende budsjettår 
med en fast prosentsats i forhold til årets drift. Her legges det vekt på redusert 
ressurs innsats – og ikke økt måloppnåelse. Men for at slike flate kutt kan sies å inne-
bære effektivitetsforbedringer, må en forsøke å anslå endret måloppnåelse, som for 
eksempel flere brukere eller økt eller redusert kvalitet på en tjeneste.

Et overordna mål i den kommunale økonomistyringen er best og flest mulig 
tjenester innenfor gitte budsjettrammer. Å måle om tjenestene er gode, handler 
om å måle kvalitet. I de neste avsnittene skal vi problematisere kvalitetsmålinger.

Hva er balansert målstyring og benchmarking?
Økt fokus på mål- og resultatstyring i kommunene skjedde ved innføringen av 
KOSTRA-systemet, hvor kommunen skal rapportere til staten på en rekke måltall. 
Her blir også kommuner målt opp mot hverandre, såkalt benchmarking.

Når mange kommuner de siste årene har valgt å ta i bruk styringsverktøyet 
balansert målstyring, handler det om å kunne styre kommunale virksomheter mot 
flere typer av resultatoppnåelse. Systemet med balansert målstyring blir brukt til 
både planlegging, oppfølging og rapportering.

Balansert målstyring (BMS) handler om en type styringsverktøy som opprinnelig 
kommer fra privat sektor. Å forsøke i si noe målbart om tjenestekvalitet er en viktig 
utfordring i et system med balansert målstyring (BMS-system).

Et mål på kvalitet for en kommune vil knytte seg til innbyggernes tilfredshet med de 
kommunale tjenestene samt de ansattes tilfredshet i sitt arbeidsforhold med kommunen.

Balansert målstyring blir oftest presentert i tabeller, hvor ulike satsningsområder 
blir brutt ned i delmål. Tabellen på neste side er hentet fra Moss kommunes årsbud-
sjett for 2014 og handler om både økonomi og medarbeidere. Andre fokusområder 
vil kunne være brukere, lokalsamfunn og infrastruktur. De utvalgte delmålene 
med tilhørende tiltak (måleindikatorer) presenteres i et målekart som viser hvilke 
kriterier som gjelder for å oppnå et tilfredsstillende resultat.
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Figur 13.1 Balansert målstyring. Fra Moss kommunes årsbudsjett for 2014.

Hva har balansert målstyring felles med budsjettstyring?
Balansert målstyring har det til felles med budsjettstyring at avvik er et sentralt 
styringssignal. I budsjettstyringer handler det om avvik mellom budsjettall og regn-
skapstall. Avviket i balansert målstyring knytter seg til målindikatorer og hva en 
faktisk har oppnådd av prestasjon.

I regnskap er det enkelt å vite hva og hvordan en skal måle kostnader og inn-
tekter. I balansert målstyring vil noen av målene være mer komplisert å måle, som 
for eksempel ansattes arbeidsmiljø. Skal målet være i tråd med arbeidsmiljølovens 
ideelle formulering om fullt forsvarlig arbeidsmiljø, eller bør målet våre mer målbart 
og heller i tråd med IA-avtalens mål om redusert sykefravær?

Som ved regnskap må en i balansert målstyring ha avklart tidshorisonten for 
når mål eller delmål skal innfris. For å sikre gode valg av måleindikatorer samt en 
fornuftig tidshorisont på måloppnåelse er det viktig med en bred involvering av 
de ansatte som berøres.

I denne sammenhengen kan det være nyttig for ansatte som blir involvert i slike 
prosesser, å hente fram det gamle Kommunal- og regionaldepartementets veileder 
fra 2002 om resultatledelse og balansert målstyring. 

Kan balansert målstyring være  
et verktøy for økt medbestemmelse?
Når en kommune ønsker å ta i bruk et styringssystem med balansert målstyring, er det 
viktig at de ansatte og deres tillitsvalgte får medvirkning. Det sikrer eierskap til systemet 
og at en får inn flere synspunkter når en skal velge fokusområder og måleindikatorer.

 

 

Delmål Fokusmål Måleindikator Målemetode Målefrekvens Ønsket
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M.1 Godt arbeidsmiljø M.1.1 
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Medarbeider-
undersøkelse

Hvert 2. år. 
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2015

- - -

Ø.1 God økonomistyring Avvik alle 
områder i 
forhold til 
budsjett

Årsregnskap Årlig
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Ø.2 Grunnlag for godt 
økonomisk handlingsrom

Netto 
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Årsregnskap Årlig >= 2 % Minimum 1% < 1 %
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Videre er det mer utfordrende å jobbe i en virksomhet som har klare og tydelige 
operative mål. Det virker i seg selv motiverende. Konkrete mål vil også kunne utløse 
en tettere dialog mellom ledelsen og de øvrige ansatte. Det krever bred medvirkning 
ved innføring av slike nye styrings- og måleverktøy samt at det ikke er for mange 
måleindikatorer. Hovedmålsettingen er at organisasjonen skal legge vekt på og måle 
det som er viktigst. Målingene skal vise om organisasjonen er på rett vei på disse 
områdene, og gi grunnlag for å sette inn tiltak der det er nødvendig. Målstyrings-
systemet bør være enkelt og lett å kommunisere.

Hvorfor er kvalitet vanskelig å måle?
Nettopp det å finne fornuftige måleparametere for kvalitet er en av de største 
utford ringene i prosessen med å innføre balansert målstyring. For eksempel vil 
ulik bruker tilfredshet ikke nødvendigvis være det samme som forskjeller i kvalitet, 
men kan avspeile forskjellige forventninger blant brukerne. Kvalitetsmålinger basert 
på brukerundersøkelser omtales noen ganger som subjektive kvalitetsindikatorer.

Litt forenklet kan en hevde at måling av subjektiv kvalitet kan beskrives av 
 følgende brøk: Opplevd kvalitet = opplevelse / forventninger. En brøk som er vanske-
lig å tallfeste, hva gjelder både teller og nevner. Mens objektive kvalitets indikatorer 
kan være andel med liggesår, medikamentbruk på et sykehjem eller antall ansatte 
per pasient (såkalt pleiefaktor).

På en gitt måling av brukertilfredshet med omsorgstjenestene i nabobyene 
Sandnes og Stavanger var en større andel av brukerne tilfredse i Sandnes enn Stavanger 
til tross for at en rekke objektive kvalitetsindikatorer var høyere i Stavanger. For-
skjellen i brukernes tilfredshet ble forklart med at det hadde funnet sted enn liten 
bedring i Sandnes, og at de var vant til et dårligere tilbud (lavere forventninger) 
enn i Stavanger. (Et annet problem med kvalitetsmålinger kan være at målgruppa 
kan ha problemer med å gi relevante svar i brukerundersøkelser. For eksempel sliter 
ca. 80 % av sykehjemsbeboere med demens).

Innen barnehagesektoren kan pårørende og brukere (småbarnsforeldre) lettere 
gi subjektiv høy score basert på noen objektive indikatorer enn andre. Eksempelvis 
kan synlig kvalitet på barnehager knyttet til bygg, leker og liknende materielle for-
hold være lettere å verdsette enn andel voksne per barn, som kan være en viktigere 
kvalitetsindikator.

Selv om mange kommuner ikke har tatt i bruk et såkalt balansert målstyrings-
system, vil de ofte likevel i handlingsprogrammer og budsjetter ha egne beskrivelser 
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og målformuleringer om forhold som arbeidsgiverstrategi, brukeres og ansattes 
tilfredshet og kvalitetsmålinger.

Brønnøy kommune skriver følgende om kvalitetsmåling i budsjettet for 2014:

Det er ønskelig å videreutvikle rapporteringen til politisk nivå fra i hovedsak å ta 
utgangspunkt i økonomiske tall, til også å rapportere hva som genereres av resultater 
for den innsats som settes inn. Å få målbare indikatorer på kvalitet i tjenestene er viktig.

Forbrukerombudet har også ment at kommuner i større grad må utarbeide gode 
måleindikatorer for offentlige tjenester. Ombudet har i denne sammenhengen vist 
til rapporteringssystemet KOSTRA, som i all hovedsak handler om ressursbruk på 
tjenestene og lite om kvalitet.

Har målstyringen i offentlig  
sektor blitt for omfattende og rigid?
Etter at 22. juli-kommisjonen (NOU 2012: 14) la fram sin rapport, har det fra flere 
hold kommet kritikk av hvordan mål- og resultatstyringen har fungert i deler av 
offentlig sektor. Rapporten hevder at denne styringsformen ikke har fungert, men 
samtidig anbefaler rapporten (side 458 «Kommisjonens hovedkonklusjoner og 
anbefalinger») at «Politidirektoratet etablerer et tydelig målstyringssystem som 
dekker helheten i etatens oppgaver».

Kritikken av dagens målstyring kjenner mange offentlig ansatte seg altfor godt 
igjen i. En viktig motivasjonsfaktor i ethvert arbeid er å jobbe mot klare og menings-
fylte mål. Imidlertid virker det klart demotiverende å jobbe med store krav til 
dokumentasjon av aktiviteter som anses for å være av liten betydning, og som bare 
oppleves som plunder og heft.

Jeg vil her belyse noen av kritikkpunktene knyttet til målstyring i offentlig sektor:

· Målstyringen er for ukritisk kopiert fra privat sektor gjennom styringsformen 
new public management. I privat sektor er det klart lettere å finne tellbare (kvan-
titative) mål, mens offentlige tjenester i sin natur er mer komplekse og mindre 
egna for enkle telle- og målemetoder. Spissformulert kan det noen ganger være 
slik at det som kan måles, ikke er verdt å måle.

· Målstyringen setter opp altfor mange og detaljerte målsettinger som det blir 
umulig å styre etter. Framfor å legge vekt på noen få og vesentlig målsettinger 
synes det som om målstyringer har vært basert på prinsippet om «alle nevnt, 
ingen glemt». Det vil si: En klarer ikke å prioritere de viktige målene. Eksempel: 
Professor Byrkjeflot ved Universitetet i Oslo har forska på sykehusreformen og 
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funnet at det regionale helseforetaket Helse Vest rapporterer på over 200 målein-
dikatorer. Det kan knapt sies å være målstyring, men rapportering på at en rekke 
aktiviteter faktisk utføres.

· Mye av styringsinformasjonen i målstyringen er for snever. Eksempel: En kan 
ikke måle kvalitet i skolen ved bare å legge vekt på score på nasjonale prøver. Stort 
fokus på slike nasjonale prøver kan også føre til at  andre kvalitative aspekter ved 
skolehverdagen blir mindre prioritert.

· For rigid målstyring og sterke krav til rapportering kan svekke den enkelte ansat-
tes rom for faglig kreativitet, initiativ og engasjement i arbeidet, som igjen går 
utover brukerne. Eksempel: Hjemmehjelperen kunne komme til å ta en ekstra 
prat med en bruker, mens det de egentlig skulle gjøre, ifølge målstyringssystemet, 
bare var å gjøre rent.

· Det kan gå med uforholdsmessig mye administrativ tid til å rapportere og doku-
mentere, noe som går utover gjennomføringsevne og tid til brukerne.

Målstyring som tema kan også gi grobunn for konflikter mellom ledelse og ansatte. 
Det kom klart fram i sak i Sandefjord kommune (2014) hvor noen lærere nektet 
å rette seg etter Sandefjord kommunes krav til målstyringen av skolen. Lærerne 
hadde blitt pålagt å evaluere samtlige elever etter et skjema med 70 kryss for grad 
av måloppnåelse. Det ble signalisert fra kommunens ledelse at ordrenekten kunne 
være grunnlag for oppsigelser.

Tiden er nok overmoden for å gå gjennom hvordan mål- og resultatstyring funge-
rer i offentlig sektor, inkludert kommunesektoren, men samtidig må det holdes fast 
på at det er umulig å styre uten mål. Å styre utelukkende på (ramme)bevilgninger 
av ressurser uten krav til mål og resultater vil skape betydelig ineffektivitet.

Hvordan bruke målstyring for å realisere forbedringer?
I forbindelse med utarbeidelse av årsbudsjett for den enkelte virksomhet utarbeider 
rådmannen og virksomhetsleder ofte en resultat- og utviklingsplan. Det kan ses på 
som den mest desentraliserte delen av mål- og resultatstyringen i en kommune for 
å oppnå endringer og forbedringer. En slik plan vil normalt inneholde konkrete 
resultatkrav både til leder og til virksomheten. For å kunne kalle det en reell målsty-
ring bør planen være spesifikk på visse satsningsområder som leder og virksomhet 
vet de skal bli målt mot.

Resultat- og målstyring som virkemiddel kan brukes i de fleste sammenhenger 
hvor kommuner ønsker gevinstrealiseringer. Videre kan det være nyttig å tenke over 
om det er flere målgrupper i en slik prosess som skal imøtekommes. Et eksempel på 
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dette er hentet fra en såkalt gevinstkokebok for IKT-prosjekter i norske kommuner 
utgitt av KS, se tabell 13.1. Tabellen setter  opp seks målgrupper fra politikere til 
leverandører, som kan ha noe ulike fokusområder og målsettinger med et konkret 
forbedringsprosjekt.

Tabell 13.1 Mulige gevinstrealiseringer for IKT-prosjekter i norske kommuner. Kilde: KS.

Rolle Politikere Administ-
rasjon

IKT- 
avdeling

Avdelings-
ledere

Inn-
byggere

Leveran-
dører

Fokus Beslutninger 
og forstå-
elser

Effektiv 
styring

Samarbeid Fag Tjenes-
ter

Behovs-
dekning

Mål 1 Se synlige 
resultater 
i perioden

Gjøre 
kost–nyt-
te-vurde-
ringer

Involvere 
brukere, 
avdelinger

Bedre 
rutiner på 
avdeling

Bedre 
og 
enklere 
tjenester

Spille  
kommunen 
god

Mål 2 Forståelig 
beslutnings-
grunnlag

Overordna 
kontroll på 
prosjektet

Tett opp-
følging av 
leverandør

Faglig 
utvikling

Unngå 
sløsing

Imøte-
komme 
brukeres 
behov

 
En kan i slike resultat- og målstyringsprosesser sette opp oversikter over nødvendige 
aktiviteter, gjerne spesifisert på ulike tidsfaser i prosjekter (ofte kalt milepælsplaner). 
Slike målstyringsprosjekter kan videre betraktes som en lærings sløyfe bestående av 
fire faser: planlegging, gjennomføring, evaluering og korrigering. 

Figur 13.2 Læringssløyfe. Etter Demings kvalitetshjul.

Hvordan bør et godt målstyringssystem utformes?
Vi vil her legge vekt på tre stikkord: medvirkning, målformulering, moderasjon. 
For å sikre eierskap og konsensus til et målstyringssystem er det viktig med bred 
medvirkning fra ledelse og ansatte. 

Korrigere Planlegge

Reflektere Iverksette

Kommuneokonomi.indd   167 19.09.2014   11:02



kapittel 13168

· Bred medvirkning er viktig for at organisasjonen kan formulere hvilke resultater 
(målsettinger) som er sentrale for virksomheten, som innebærer en moderat 
målstyring med få og vesentlige mål.

· Bred medvirkning reduserer faren for at målsettingene blir for ensidige, for 
eksempel å forhindre at målene utelukkende handler om effektivitet på bekost-
ning av et utviklende arbeidsmiljø.

· Bred medvirkning bidrar til at mål- og resultatstyring gir gode læringseffekter 
for store deler av organisasjonen.

Målformuleringene må ligge tettest mulig opp til de resultatene virksomheten skal 
oppnå, som i offentlig sektor ofte er litt vage. Derfor vil det ofte være en utfordring 
å kunne formulere konkrete mål og mål som kan tallfestes, for offentlige virk-
somheter. Utfordringen blir ikke mindre ved at en fra politisk hold ofte finner 
det mest hensiktsmessig at målformuleringene er vage for å kunne sikre et flertall 
for beslutningene. Moderasjon handler om at målstyring lett kan forveksles med 
aktivitetsrapportering. Å formulere noen få og gode mål handler om å peke ut de 
områdene som det er viktigst å få realisert forbedringer på.
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