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Presentation Notes
Rapport i fjorBredt utvalg: Skatt, Forsvaret, Forsvarsbygg, UiO, Universitetene og høgskolene, NAV, Forskningsinstituttene, SentralforvaltningenLang debatt i NTL om NPMValgte markedsstyring som begrepHvorfor engasjerer vi oss?Fordi dårlig styring gir dårlig offentlig sektor – ikke bra for innbyggerneFordi våre medlemmer får en dårligere arbeidshverdag med dårlig styring Gi folk tillit - så gjør de en bedre jobb



Kartlagte områder 
• Mål- og resultatstyring 
• Privatisering, outsourcing og 

konkurranseutsetting 
• Bestiller– og utførermodeller 
• Medbestemmelse 

– HR-ledelse, Lean 

• Forretningsbasert regnskap i offentlig sektor  
• Midlertidig ansatte 
• Konsulentbruk i staten 
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Presentation Notes
Og fordi alt henger sammen med altPrivatisering m. bumMålstyring og hrMidlertidig ansatte og medbestemmelseMålstyring og privatisering Målstyring kan også være politikk
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Presentation Notes
Internfakturering og leveranseavtaler internt i FB, i tillegg til ForsvaretOppsplitting i små resultatenheter som gjør samarbeid vanskelig på tvers av enheter. Skal man utføre noe for andre enheter skal man ha betalt. Omstendelige prosesser fra et behov dukker opp hos Forsvaret til jobben er utført, fakturert og betalt. Viktig at ansatte og tillitsvalgte sier ifra, mange gangerForsvarsbygg har gått fra 6 mill til ca 3,5 mill kvm aktiv bygningsmasseSamtidig: antall ansatte innen drift og renhold redusert med 50%mens den øvrige organisasjonen har økt med 12 %Når administrasjonen vokser, skaper det mer effektiviseringspress mot bunnlinjen. 
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Presentation Notes
FB får som andre etater styringsmål fra sitt departement At enkelte ansatte måtte rapportere på 136 mål i mnd sier vel sitt.Det viktigste blir å tilfredsstille målingene og rapportere «grønt». Ja, så viktig at man tyr til «fusk» for å nå målene. Risiko? Ja. Risiko for at man styrer i feil retning med feil fokus, og risiko for at det som rapporteres ikke er «sannheten»Viktig med den debatten som har vært internt i FB og den debatten som har vært rundt dette temaet i pressen.I FB er det nå blitt et mål å redusere målene.Viktig at vi i NTL tar del i denne debatten i egen virksomhet og at vi får frem uheldige virkninger til de som har hånd om målstyringspolitikken i Staten



Forsvarsbygg 
• Opprettet 2002.  

• Skulle finansieres gjennom at Forsvaret skulle 

betale kostnadsdekkende husleie. 

• Forsvarsbygg fikk styre i 2003, nedlagt i 2010. 

• Fra 2011 ble FB omgjort til ordinær 

bruttobudsjettert forvaltningsorgan, men har 

beholdt «forretningsmodellen» 

 

 



Regnskap, budsjett 
• Forsvarsbygg budsjetterer og leverer regnskap til 

FD etter kontantprinsippet. 
• Internt bruker FB forretningsbasert regnskap med 

integrert balanseregnskap.  
• Balansen er basert på verdivurderinger med stor 

grad av skjønn.  
• Den kan skrives både for høyt og for lavt, og kan 

på denne måten påvirke overskudd/underskudd.  
• Kan medføre reelle innsparinger i virksomheten 

som følge av regnskapsstandarden. 



Pensjonskostnader 
• I forretningsregnskapet føres pensjon som innskuddsbasert 
• Forsvarsbygg har et fiktivt pensjonsfondfond i Statens 

pensjonskasse.  
• Betaler pensjonsinnskudd til fondet som om den ordinære 

ytelsesbaserte pensjonen skulle være innskuddsbasert 
• Bl. a. på grunn av fiktiv «spekulering» har «avkastningen» på 

fondet blitt drastisk redusert siste årene. 
• I 2006 var «arbeidsgivers andel» til fondet 9,3 % av 

lønnskostnaden. I budsjett 2013 er denne beregnet til 20,8% 
• Det kommer ikke noe ekstra tilskudd for å dekke opp 

ekstraregningen, så dette går på bekostning av 
primæroppgavene 













Presenter
Presentation Notes
Målstyring på arbeidsplassenPolitiet: 8 førstegangskriminelleNAV: Mål for journalføring – men ikke for hvor lang tid en sykemeldt for sykepengerSkatt: mål for bokettersyn lett og ikke for bokettersyn vanskelig – hva skjedde?Bonuslønn ved måloppnåelse? Lurt? Politiledere som fikk bonus
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Ressursinnsatsen vris Fra det som ikke kan måles til det som kan målesSelve systemet påvirker hva som gjøresFokus på kvantitet – kvalitet vanskelig å måleRapportering og kontrollregimer bygges oppMålesystemene fanger ikke opp alle sider ved saksbehandlingen.Ulike mål kan være motstridendeKan oppfattes som mistillitOverordnede mål brytes ned i detaljerte delmål som ansatte måles påDetaljstyring Enkle og kompliserte oppgaver måles på samme måteOverrapportering av suksessSektorisert statVanskelig å identifisere resultatResultatene viser seg ofte først etter mange år
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Eksempel spikerproduksjon: (etter Jens Chr. Andvig)1. Vanskelig å lage gode resultatmålMålte antall: 		Ga for små spikre Målte tyngde:		Ga for store spikre  Resultat: kontinuerlig endring av resultatmål2. Skyldes gode eller dårlige resultater bedriften eller andre?Stålprodusentene leverte ikke nokUrealistiske mål3. Moderniseringsenheten (Gosplan) kom med skadelige eller irrelevante målPrøvde å innføre profitt, men systemet var avhengig av produksjonskvanta så det fungerte ikke4. Resultatmålene ble manipulert ovenfra og nedenfraFørte til svekket tiltro til systemetBelønning etter anstrengelser reduserte anstrengelsene



Endringsvilje 
”Den (kommisjonen) peker på noe vi ofte 
opplever når det settes mål: 
Oppmerksomheten rettes mot det som 
kan måles og telles. Andre oppgaver kan 
bli skadelidende. Derfor trenger vi ikke 
flere mål. Sannsynligvis færre. Men 
framfor alt bedre mål. Mål som så langt 
som mulig bør være konstante over tid. 
Og vi må også evne å prioritere mellom 
målene. Noen mål er viktigere enn 
andre.” 
Statsminister Jens Stoltenberg redegjørelse for 
Stortinget 28. august 2012 om regjeringens 
oppfølging av 22. juli-kommisjonens rapport. 
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På bedringens vei?Veileder til etatstyringNæringsdep – ting skjerEtatstyringsveilederMarianne Andreassen:Flere og i hvertfall bedre mål?NPM er passe?  Mange er enige med oss. Men hvilken effekt får det?Utfordring lokalt. HR vs målstyring – karakterer og lønn etter måloppnåelse?



Satsingsområder 2013 
• Intern informasjon 

– I regi av landsforeningene og foreningene 

 
• Arbeid ut mot enkeltvirksomheter 

– Samarbeide med lokale organisasjonsledd i noen 
utvalgte virksomheter 
 

• Påvirke på overordnet nivå 
– Arbeide opp mot politikere og virksomhetsledere 
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