Det
handler
om velstand
og velfærd //

Forord //
Danmark har et produktivitetsproblem. I de
senere år er produktionen pr. arbejdstime
steget meget langsommere, end vi tidligere
var vant til. Den er også steget langsommere
end i de lande, vi helst vil sammenligne os
med.
I foråret 2012 nedsatte regeringen derfor en
Produktivitetskommission. Kommissionen er
et uafhængigt ekspertudvalg, der skal undersøge årsagerne til den dårlige produktivitetsudvikling og komme med forslag til, hvordan
man kan styrke produktiviteten i det private
erhvervsliv og i den offentlige sektor. Kommissionen skal aflevere sin slutrapport inden
udgangen af 2013, men vi udgiver delrapporter
undervejs. Vi ønsker at være i løbende dialog
med omverdenen, og denne pjece er vores
første initiativ til at starte dialogen.
Højere produktivitet handler om, hvordan vi
kan gøre tingene på en smartere måde, så vi
kan skabe større værdier med en mindre
ressourceindsats. Højere produktivitet giver
fx mulighed for, at vi kan hæve levestandarden
uden at belaste miljøet. Vi kan forbedre den
offentlige service uden at sætte skatten op,
eller vi kan sænke skatten uden at forringe
serviceniveauet. Vi kan få mere fritid uden at
gå ned i levestandard. Og vi kan forbedre
erhvervslivets konkurrenceevne og dermed

beskæftigelsen, uden at de ansatte behøver
gå ned i løn. Uanset om vi foretrækker det
ene eller det andet, så kan vi få det, hvis vi
hæver produktiviteten.
Den dårlige produktivitetsudvikling i de
senere år har derfor forringet vores valgmuligheder.
Vi håber, at denne pjece kan være med til at
fremme debatten om, hvordan Danmark får
en af de mest kreative og dynamiske økonomier
i verden. Produktivitet har utallige aspekter,
og vi har brug for at trække på al den viden,
der ligger ude hos borgerne, virksomhederne,
organisationerne og hos andre eksperter. Vi
vil også inddrage ekspertise og erfaringer fra
udlandet i vores arbejde.
I denne omgang fremlægger vi ikke konkrete
politikforslag. I stedet belyser vi, hvilke
muligheder vi er gået glip af som følge af
de senere års svage produktivitetsudvikling.
Vi stiller også nogle spørgsmål angående
de forhold, der måske skal ændres, hvis vi
vil have højere produktivitet i Danmark.
God læselyst!
Peter Birch Sørensen
Formand for Produktivitetskommissionen

Datakilder og dokumentation for beregningsmetoder benyttet i denne publikation
kan findes i ’Det handler om velstand og velfærd – tal og beregninger’ på
www.produktivitetskommissionen.dk.
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Dansk
produktivitetsvækst skal
løftes //
Produktivitet handler om, hvad vi får ud af
de anstrengelser, vi gør os. Det handler om,
hvilken værdi vi skaber, når vi dag efter dag
står op, griber madpakken og kaster os ud i
hverdagen.
De af os, der er gamle nok, kan huske, hvordan
vi for blot få år siden brugte mængder af tid
på gøremål, der dengang var nødvendige.
Gøremål der set med nutidens øjne forekommer
at være det rene tidsspilde.
Vi stod i kø. På posthuset og i banken. Vi stod
belæsset med endnu en måneds regninger og
girokort, som i hver sin rudekuvert var dumpet
ind ad brevsprækken. Når det endelig blev
vores tur i køen, tastede damen bag skranken
dem ind i systemet og kvitterede på dem. Én
efter én efter én. Når vi senere på måneden
manglede penge, måtte vi tilbage til damen
ved skranken for at hæve kontanter. Nødvendigt,
for hvordan skulle man ellers betale for mad,
tøj og alt det andet?
Så kom dankortet og hæveautomaterne. Og
lidt senere Betalingsservice. Og så netbanken.
Stort set alt foregår i dag elektronisk. Vi har
næsten glemt, at der var en tid, hvor de fleste

voksne danskere hver måned brugte timer på
at hæve penge, betale regninger og den slags.
Den udvikling – fra fortidens køer til den
elektroniske betaling i dag – er en produktivitetsforbedring. Vi gør det samme som tidligere,
betaler regninger og hæver penge. Vi gør det
bare langt smartere i dag. Dermed handler
produktivitet om noget, som angår os alle.
Nemlig velstand eller mangel på samme. Jo
smartere vi er, desto bedre har vi råd til at
uddanne os, købe varer, holde fri og blive
behandlet på hospitaler. Og jo smartere vi er,
desto bedre kan vores virksomheder konkurrere
med udlandet og skabe arbejdspladser.
Danmark sakker bagud
Selvom vi nok synes, at vi hele tiden gør ting
smartere, er produktiviteten i Danmark kun
vokset langsomt de seneste år. Fra 1996 til
2011 steg den med 0,8 pct. om året. Det vil
sige, at en beskæftiget i Danmark hvert år i
gennemsnit producerede 0,8 pct. mere pr.
arbejdstime end i det foregående år.
Det er ikke ret meget. Hvis vi sammenligner
med årene 1960-1995, havde vi dengang en
gennemsnitlig produktivitetsvækst på

Det ville det offentlige have haft
råd til, hvis produktivitetsvæksten
i Danmark havde været som i Sverige
Hvis produktiviteten stiger, øges den
offentlige sektors indtægter helt automatisk. Så selvom udgifterne til offentlige
lønninger og overførselsindkomster også
stiger automatisk, efterlader produktivitetsvækst stadig et råderum til forbedringer af
den offentlige service. Hvis dansk produktivitetsvækst havde været som den svenske
siden 1996, ville det offentlige fx have råd til
én af følgende ting:
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Indføre gratis kollektiv trafik
Ansætte dobbelt så mange folkeskolelærere pr. elev på 1.-5. klassetrin
 	Ansætte 40 pct. flere hjemmehjælpere
og plejeassistenter
 Anlægge 9 nye supersygehuse - hvert år
 	Øge andelen af vedvarende energi i
elforbruget med 8 procentpoint om året
 Tredoble udviklingsbistanden
 Sænke bundskatten med 3 procentpoint



3 pct. om året. De 0,8 pct. i perioden er også
lavt, hvis vi sammenligner med mange andre
vestlige lande. I Sverige havde man fx i samme
periode en vækst på 2 pct. om året.

Gennemsnitlig årlig
produktivitetsvækst 1996-2011
PCT.
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1,0

0,5

0,0
Danmark
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En svensk beskæftiget har hvert år siden 1996
produceret 2 pct. mere pr. time end året før. I
Danmark har vi kun forbedret os med 0,8 pct.
om året.

Hvad er produktivitet
– og kan vi måle den?
Hvad er produktivitet, når det kommer til
stykket? Produktivitet er helt enkelt, hvor
meget vi får ud af de ressourcer, vi bruger til
at producere en vare eller en serviceydelse.
Sammenhængen mellem produktion, produktivitet og ressourceforbrug kan skrives med
en simpel ligning:

En forskel på Danmark og Sverige på 1,2
procentpoint om året lyder måske ikke af
meget. Men ligesom med renters rente
har forskellen gentaget sig år efter år, og
det er stille og roligt blevet til rigtig meget.
Så meget at en dansk lønmodtager i dag
ville få 20 pct. mere i løn, hvis den danske
produktivitetsvækst havde fulgt den svenske
siden midten af 1990’erne. Vel at mærke uden
at arbejde mere. Det svarer for en almindelig
LO-arbejder til ca. 3.000 kr. om måneden.
Efter skat.
Udfordringen
Hvis vi skal gøre noget for, at produktivitetsvæksten i Danmark igen skal matche de lande,
vi normalt sammenligner os med, må vi først
forstå, hvorfor vi sakker agterud. Det er nemmere
sagt end gjort. Mange har analyseret det
spørgsmål, men endnu fremstår det som
lidt af et mysterium: Hvorfor har lande som
Sverige, der i store træk har indrettet deres
samfund ligesom os, en stærkere produktivitetsvækst?
Før vi finder svar på dét spørgsmål, er det
svært for politikerne at foretage sig noget,
der kan gavne produktiviteten. //

hverdagen. Økonomer kalder det for bruttonationalproduktet eller blot BNP. Vokser
BNP, kaldes det økonomisk vækst, og det
kan således skyldes en højere produktivitet
eller et større ressourceforbrug.

Arbejdskraft, råstoffer eller slid på maskiner
er eksempler på de ressourcer, vi forbruger i
produktionen. Hvis vi hæver produktiviteten,
kan vi producere mere med den samme
mængde ressourcer eller producere det
samme med færre.

Produktivitet kan ikke ses med det blotte
øje, så vi måler den ved hjælp af ligningen
ovenfor, og det vi ved om produktionen og
ressourceforbruget. Det er dog sværere
end som så, for vi vil gerne tage højde for
kvalitetsforbedringer i det, vi producerer.
Er en computer den samme i dag som for
10 år siden? Svaret er nej. Computeren i
dag er hurtigere, lettere og bruger mindre
strøm. Vi kan derfor ikke direkte sammenligne antallet af producerede computere i
dag med antallet af producerede computere
for 10 år siden.

Ser vi på samfundet som helhed, er den
samlede produktion et mål for vores velstand. Det, vi producerer, forbruger vi enten
selv, eller vi sælger det til udlandet i bytte
for ting, vi gerne vil forbruge. Værdien af
vores forbrug kan ikke overstige værdien
af vores produktion. Produktion i ligningen
siger dermed noget om, hvor mange varer
og serviceydelser vi kan nyde godt af i

Vi kan måske måle, hvor meget hurtigere
computere er blevet over tid og derved sige
noget om kvaliteten, men hvordan måler vi
fx, om omsorgen på et plejehjem er blevet
bedre? Ligesom det er en udfordring for
Produktivitetskommissionen at forstå, hvad
der driver produktivitetsvæksten, så er det
også en udfordring at finde ud af, hvordan vi
måler den præcist.

Produktion = Produktivitet • Ressourceforbrug
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CASE:

Et
pund
kaffe
– tak //
I 1950 kostede et pund kaffe, hvad der i
dag svarer til 125 kr. Denne pris, der måske
forekommer os helt horribel, var ikke noget,
man rynkede på næsen af i 1950. Sådan var
det bare med kaffe og andre dagligvarer
– de kostede, hvad de kostede.
En stor del af forklaringen på kaffens pris skal
findes i alt det praktiske, der skal klares, fra
kaffebønnerne bliver plukket, til de ligger i
vores indkøbskurv.
I Danmark kan vi ikke selv dyrke kaffe, så den
skal transporteres hertil fra fx Latinamerika.
I 1950 måtte et sjak latinamerikanske
havnearbejdere slæbe varerne – pakket i
tunge sække eller kasser – ned i skibets
lastrum og stable dem, så de ikke tog skade
under overfarten. Det var hårdt og risikofyldt
arbejde. Og når skibet nåede til Danmark, stod
et dansk sjak klar til at tømme lastrummet.
I 1951 blev containeren opfundet i Danmark.
Den spredte sig lynhurtigt til resten af verden.
Containeren er nemlig smart. Den er firkantet,
let at stable og kan lynhurtigt bringes om bord
på et skib ved hjælp af kraner. Det betød, at
prisen for at laste et ton kaffe faldt fra godt
25 kr. til 75 øre (målt i datidens priser). Når
containeren med kaffe skulle bringes fra
borde, var besparelsen der igen. Og igen hvis
den skulle flyttes til et andet skib, et tog eller
til en lastbil. Containeren gjorde transporten
billig, sikker og hurtig.
Den lette flytning af containere fra skib til
skib betyder, at man kan benytte sig af større
skibe på de store ruter. Store skibe bruger
mindre brændstof pr. container. Samtidig
har ny teknologi gjort det nemt at overvåge
og planlægge en containers rute, lige fra den
colombianske kaffebonde til det danske
supermarked. Ruterne er bedre planlagt,
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hvilket betyder, at containerskibene i dag ofte
sejler med fuld last.
Containere, større skibe, it og bedre planlægning
har således gjort, at omkostningen ved at
transportere kaffe til Danmark i dag er markant
lavere end i 1950. Prisen er lavere, hvad enten
vi taler om kroner og øre, nedslidende
arbejdsgange eller miljøbelastning.
Containerfragt er langt fra det eneste produktivitetsfremmende tiltag, der har gjort kaffe
billigere i Danmark. Når kaffen ankommer fra
de sydlige himmelstrøg, bliver den vakuumpakket og transporteret til supermarkedet.
På pakken er der, ud over produktmærket og
informationer om indholdet, påtrykt en af de
mest produktivitetsfremmende opfindelser:
Stregkoden.
Går vi igen tilbage til 1950, var der ingen, der
havde hørt om stregkoder. Når købmanden fik
varerne, skulle han eller en assistent påklistre
et prisskilt på hver enkelt vare manuelt. Og
ekspedienten skulle selv lægge priserne sammen
ved kassen. Hver gang en pris skulle ændres,
måtte købmanden tage varerne ned fra hylderne
og klistre nye priser på. I dag klares den slags i
et computerprogram.
Stregkoden har også ført til store produktivitetsgevinster, som butikskunder ikke umiddelbart
ser. Ingen behøver længere at holde øje med,
om en vare er ved at være udsolgt og løfte
telefonen og bestille nyt hos en leverandør.
Varerne bliver scannet ved kassen, og en ny
leverance bestilles automatisk, når butikkens
lagerbeholdning bliver tilpas lille.
Stregkoderne har dermed gjort det muligt for
dagligvarebutikkerne at håndtere et større
varesortiment end før, og det vel at mærke
uden at de har måttet hæve prisen: De er
blevet mere produktive. //

Henter
pris
Henter navn
på varen
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Vi vil gerne
følge med //
Ingen naturlov siger, at et samfund skal
stræbe efter vækst i produktiviteten. Bare
fordi andre lande har vækst i produktiviteten,
så behøver vi ikke nødvendigvis have det.

lavere? Hvad nu hvis vi i hele perioden havde
haft den samme lave produktivitetsvækst,
som vi har oplevet siden 1996, dvs. 0,8 pct.
om året?

Men vi skal være opmærksomme på, at det
har en pris at halte bagefter. Og prisen er
kontant: Når vores nabolande indfører nyt
udstyr på hospitalerne, så kan vi ikke forvente
det samme herhjemme. Vores løn vil på sigt
være lavere end vores udenlandske kollegaers,
vi må acceptere dårligere veje, vores krav til
ældreomsorgen og folkeskolen må reduceres.
Og så videre.

Hvis det havde været tilfældet, ville den
almindelige dansker i dag kun have det halve i
løn. Helt simpelt: Mennesker, som i dag tjener
26.000 kr. om måneden, skulle tage til takke
med 13.000 kr. Arbejdstiden ville derimod
være den samme. Og priserne – i supermarkedet,
hos rejsebureauet og hos elselskabet – ville
være dem, vi kender i dag. Vi ville simpelthen
have en markant lavere levefod – færre
penge til mad, til bolig, til rejser og til alt
muligt andet. Vi ville også have færre penge
i den offentlige kasse. Velstandsmæssigt
ville Danmark som samfund ligge lavere end
Portugal.

Derfor er der grund til at bekymre sig om,
hvorvidt den årlige vækst i dansk produktivitet
er et halvt procentpoint højere eller lavere.
Hvad nu hvis?
At produktivitet betyder noget, kan man
overbevise sig om ved at kigge bagud i tiden
og stille spørgsmålet: Hvad nu hvis?
Siden 1960 har produktivitetsvæksten i
Danmark i gennemsnit ligget på 2,3 pct. om
året. Men hvad nu hvis væksten havde været

Man kan gå skridtet videre og spørge: Hvad
nu hvis vi slet ikke havde haft nogen vækst i
produktiviteten siden 1960? Hvad hvis den
gennemsnitlige vækst år efter år havde været
på et rundt nul? Ja, så ville Danmark i dag –
rent velstandsmæssigt – være på niveau med
mange af de fattigere lande i Latinamerika.

Hvis Danmark siden 1960 havde ...
... haft en
produktivitetsvækst på:
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... så ville danske
timelønninger i dag være:

... og velstanden i
Danmark være som i:

2,3 pct. pr. år

0 pct. lavere

Danmark i dag

2,0 pct. pr. år

16 pct. lavere

Italien

1,5 pct. pr. år

34 pct. lavere

Malta
Portugal

1,0 pct. pr. år

49 pct. lavere

0,5 pct. pr. år

60 pct. lavere	Tyrkiet

0,0 pct. pr. år

69 pct. lavere

Venezuela

Mere fritid og bedre miljø
Produktivitetsvækst handler ikke kun om
større materiel velstand. Det drejer sig også
om vores liv i øvrigt – om den tid vi har til
venner, børn, ferier og så videre.

Miljøforbedringerne skyldes, at danske
virksomheder har udviklet nye og ressourcebesparende produktionsmetoder og produkter.
Noget er sket på eget initiativ, andet er
blevet tilskyndet af det offentlige, som har
grebet ind med afgifter og regulering. Kunne
Danmark have ført en grøn miljøpolitik, hvis
I løbet af de seneste 50 år er vi blevet i stand
til at producere mere, samtidig med at arbejds- ikke vi samtidig havde forbedret produktitiden er faldet. Og den er vel at mærke faldet viteten? Sikkert ikke. Miljøhensyn ville have
gjort vores varer meget dyrere, vores elregninger
markant. Hvor en beskæftiget i 1960’erne
måtte arbejde mere end 2.000 timer om året, meget større, og det ville have kostet mange
arbejder hans eller hendes børn og børnebørn arbejdspladser i eksportindustrien. Vækst i
produktiviteten gør det lettere og billigere
omkring 1.500 timer.
for Danmark at tilgodese miljøet. //
Den primære årsag, til at det har kunnet lade
sig gøre, er vækst i produktiviteten. Højere
produktivitet har gjort, at vi har kunnet spare
på ressourcen arbejdskraft. Vi har derfor fået
mere fritid.
Samtidig er miljøet blevet tilgodeset på
mange områder. Vi udleder i dag mindre
svovl, tungmetaller og kvælstof, end vi gjorde
tidligere. Det samme gør sig gældende for
CO2-udslippet fra industrien. Udslippet er
faldet siden 1970, selvom produktionen er
fordoblet.

Udenrigshandel, konkurrenceevne
og arbejdspladser
Den computerskærm, du sidder ved,
mobilen i din lomme, bilen, bussen, dit
tøj og formodentlig filmen, du så sidste
fredag, er alt sammen produceret i udlandet. Faktisk importerer vi i Danmark
hvert år udenlandske varer for et beløb,
der svarer til halvdelen af vores nationale
indkomst. Det har vi kun råd til, fordi
danske virksomheder sælger en stor
del af deres produkter til udlandet.
Det har i de senere år været fremme i den
offentlige debat, at danske virksomheders
konkurrenceevne over for udlandet er
blevet forringet. At det simpelthen er
blevet for dyrt at producere i Danmark,
og at virksomheder og arbejdspladser
derfor flytter ud af landet.

Begrebet konkurrenceevne hænger tæt
sammen med produktivitet. Helt simpelt
drejer det sig om forholdet mellem
virksomhedernes produktivitet og deres
omkostninger til fx lønninger.
Ser man over lange tidshorisonter, stiger
lønninger i samme takt som produktiviteten,
men det gælder ikke nødvendigvis fra år
til år. Lønnen kan stige for hurtigt i forhold
til produktiviteten, hvilket forringer
konkurrenceevnen.
Hvis vi vil forbedre virksomhedernes
konkurrenceevne og derved både skabe
arbejdspladser og sikre, at vi kan betale
for det, vi importerer, kan det ske på to
måder: Vi kan sænke lønningerne, eller vi
kan hæve produktiviteten. De fleste vil nok
foretrække det sidste.
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Højere
produktivitet
fører til … //
Ordene højere produktivitet skaber alle
mulige forestillinger hos forskellige mennesker.
Fx at et samfund, der øger produktiviteten,
bliver et samfund, hvor alle løber hurtigere,
og hvor mennesker bliver erstattet af maskiner,
og hvor man kun fokuserer på materielle
goder frem for klima og miljø. Nogle af disse
forestillinger er rene myter, mens andre har et
større eller mindre gran af sandhed i sig.
Løber et mere produktivt samfund ikke
bare hurtigere?
Vi kan øge produktiviteten ved at løbe
hurtigere. Men der er mange andre og mere
holdbare metoder til at øge produktiviteten.
Ny teknologi og bedre arbejdsgange kan ofte
gøre os mere produktive og samtidigt øge
trivslen på arbejdspladsen. Det gælder fx for
plejehjemsassistenter, der tidligere skulle
være to om at løfte de ældre. I dag har man
lifte, som gør, at de fleste løft kan klares af en
enkelt plejehjemsassistent, som oven i købet
skal bruge færre kræfter end tidligere. Det
giver mere tid til andre opgaver. Risikoen for
skader og nedslidning af medarbejderne er
samtidig reduceret.
Fører højere produktivitet til øget
arbejdsløshed?
Ordet sabotage stammer fra det franske ord
for træsko (sabot). Overleveringen vil vide,
at vrede tekstilarbejdere i sin tid smed deres
træsko ind i spinde-, karte- og vævemaskiner
i et rasende forsøg på at stoppe dem. De
mente, at disse nymodens maskiner ville
overflødiggøre arbejderne. Det skete bare
ikke. Med maskinerne kunne klæder og tøj
produceres så hurtigt og billigt, at man kunne
sælge meget mere end tidligere.
Sådan forholder det sig også i Danmark i
dag. Hvis vi bliver mere produktive, kan vi
producere varer billigere, end udlandet kan,
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eller vi kan tilbyde produkter af en højere
kvalitet end vores nabolande. Derved kan
eksporten øges, og der kan skabes nye
arbejdspladser. Når vi i Danmark – trods
høje lønninger – kan eksportere mere end
halvdelen af de varer og tjenester, vi producerer,
så er det netop fordi, mange danske virksomheder har en høj produktivitet.
Det er dog rigtigt, at visse typer job forsvinder,
når ny teknologi gør os mere produktive.
Typograferne er eksempelvis blevet erstattet
af it. Så på kort sigt kan ny produktivitetsfremmende teknologi betyde, at nogle mister
deres job, hvilket altid er en belastning for
dem, det rammer. Men erfaringen viser
heldigvis, at de fleste hurtigt finder arbejde i
andre erhverv. I dag arbejder kun ca. 2,5 pct.
af danskerne i landbruget. Fordi vi i 1950 ikke
havde mejetærskere og andre moderne landbrugsmaskiner, var tallet dengang ti gange så
stort – altså 25 pct. De resterende 22,5 pct.
blev ikke arbejdsløse, da mejetærskerne kom
til landet. De fik job andre steder.
Vil højere produktivitet føre til større
ressourceforbrug?
Når vi bliver mere produktive, betyder det,
at vi anvender ressourcerne smartere. Øget
produktivitet kan derfor bruges til at nedbringe ressourceforbruget. Men der er også
historiske eksempler på, at teknologiske
fremskridt har haft en negativ effekt på
miljøet. Da køleskabet blev hvermandseje,
steg strømforbruget, og der blev udledt kølegasser, såsom freon, til skade for ozonlaget.
Den slags effekter kan påvirkes gennem
lovgivning, så produktivitetsvækst ikke sker
på bekostning af miljøet. I dag bruges der
ikke freon i køleskabe, og energiafgifter og
mærkningsordninger har medvirket til, at et
A++ køleskab i dag kun bruger 25 pct. af den
energi, som et køleskab brugte i 1970.

Giver krav om produktivitet et
minuttyranni i det offentlige?
Der har i de seneste år været fokus på
produktivitet i den offentlige sektor. I
den forbindelse er der stillet større krav
til, at medarbejdere i den offentlige
sektor skal dokumentere deres arbejde.
I den offentlige debat har man talt om
minuttyranni, dvs. at offentligt ansatte
skal gøre rede for, hvad hvert minut
bruges til.
Nogle mener, at fx hjemmehjælpere
dermed har fået mindre tid til de ældre,
eller at lærere har fået mindre tid til
at undervise. Hvis det er korrekt, så er
produktiviteten faldet. Medarbejderne
har nemlig fået mindre tid til det, der er
kerneopgaven – at pleje og at undervise.
Hvis dokumentationskravene derimod
har betydet, at offentlige ledere har
fået bedre mulighed for at planlægge
arbejdsopgaverne til gavn for de ældre
og folkeskoleeleverne, kan det have øget
produktiviteten. Dokumentationskrav
kan således føre til højere eller til lavere
produktivitet, afhængigt af hvordan de
udformes og anvendes.
Fører højere produktivitet til, at vi
køber mere og mere?
Når vi bliver mere produktive, får vi
højere løn. Med flere penge kan vi købe
flere varer, så øget produktivitet vil i nogle
sammenhænge føre til øget forbrug. Men
vi kan også vælge at købe varer af bedre
kvalitet. Vi kan spise økologiske æg i
stedet for burhønseæg og hænge original
kunst på væggene i stedet for plakater. //

Fra dygtig
elev til
kreativ
nation //
Historien om den danske produktivitetsvækst
er historien om, at det er svært at omstille
sig fra at være lærling til at skulle stå på egne
ben.
Efter Anden Verdenskrig haltede både Danmark
og resten af Europa langt efter Nordamerika
økonomisk set. Især i USA havde man mange
ting, som endnu ikke var en del af dagligdagen
i Europa. Herhjemme var landbruget præget
af heste og ikke traktorer, kun få havde et
køleskab, endnu færre en vaskemaskine, og
industrien – tja, den var der faktisk ikke så
meget af.
Vi havde ikke alle de amerikanske goder, men
vi ville gerne have dem. Så danskerne var – i
lighed med andre europæere – hurtige til at
se amerikanerne over skuldrene. Vi tog deres

teknologiske landvindinger og arbejdsprocesser til os. Derfor kunne dansk og europæisk
produktivitet hastigt øges i de første årtier
efter 1950. Mejetærskere, vaskemaskiner
og computere, ja tak. Smarte og effektive
produktionsgange, ja tak. Og så videre.
Men omkring 1990 skete der et skift for Danmark
og resten af Europa. USA’s forspring var
næsten indhentet. På begge sider af Atlanten
havde man i store træk samme viden, samme
organisationsformer og samme teknologi.
Det betød helt automatisk, at produktivitetsvæksten i Europa blev langsommere, end
den havde været i de glade 60’ere. Hvor vi
tidligere havde været vant til to, tre, måske
fire procent, faldt den gennemsnitlige årlige
produktivitetsvækst fra midten af 1990’erne

HVORNÅR OPFINDELSER BLEV INtroduceret/UDBREDT I usa og DANMARK

@

usa

danmark

Traktorer udbredt

ca. 1910

ca. 1950

Supermarkeder introduceret

ca. 1930

ca. 1955

Køleskabe udbredt

ca. 1935

ca. 1955

Farvefjernsyn introduceret

ca. 1954

1969

1971

1983

ca. 2010

ca. 2010

Første email
SMARTPHONEs UDBREDT

For 50 år siden gik der lang tid, før en teknologi kom fra USA til Danmark. I dag sker det næsten omgående.
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timeproduktivitet

Kr.*

1960: USAs
produktivitet
61 pct. højere
end Danmarks

1960

1970
danmark

2011: USAs
produktivitet
23 pct. højere
end Danmarks

1980
nordeuropa

1990
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usa

* Timeproduktiviteten er produktion pr. time, målt i 2011-priser. Aksen er logaritmisk, således at linjernes placering i forhold til hinanden
afspejler procentvise forskelle i produktivitetsniveauet.

Produktiviteten i Nordeuropa haltede langt bagefter USA i 1960. I de følgende årtier halede Europa ind
på USA, men det lykkedes aldrig helt at nå det amerikanske niveau. Danmark lå igennem det meste af
perioden på det nordeuropæiske gennemsnit, men ser dog ud til at være sakket noget agterud de senere år.

til under én procent. For det er ganske enkelt
meget sværere at udvikle noget nyt frem for
at lære af andre. For at fastholde en hurtig
produktivitetsvækst skulle vi omstille os.
Vi skulle være endnu bedre til selv at tænke
nyt. Vi skulle være mere kreative, mere
innovative og være på forkant med den
teknologiske udvikling.
Den omstilling har vist sig at være svær. Vi
har stadig ikke formået at lukke hullet til USA.
Faktisk er det i de senere år gået tilbage med
produktiviteten, når man sammenligner med
USA. Det gælder for en række europæiske
lande, men måske især Danmark.
Tilbage står derfor spørgsmålet, hvorfor USA
bliver ved med at være et par skridt foran Europa
med hensyn til opfindelser, teknologi og
produktionsmetoder? Hvorfor ikke omvendt?
Forklaringen er næppe, at amerikanerne er
født smartere end europæerne. Men et eller

andet gør de smartere end os. Og det ’et eller
andet’ betyder, at amerikanske virksomheder
er mere innovative, og at de mest produktive
hurtigere erobrer markedsandele fra mindre
produktive. Virksomheder med gode ideer
vokser derfor hurtigt i USA. Til gavn for både
de pågældende virksomheder, deres nye
medarbejdere, de offentlige skatteindtægter
og i sidste ende forbrugerne.
Så selvom der er meget i det amerikanske
samfund, vi ikke ønsker at tage til os i
Danmark, så har amerikanerne måske noget
at lære os, om hvordan vi omstiller os til hele
tiden at være på forkant. Ligesom de tidligere
var en inspirationskilde for os, når det gjaldt
håndfaste opfindelser som mejetærskere,
vaskemaskiner og pc’en, så kan de måske
nu inspirere os til at blive mere innovative
og til at indfri vores virksomheders og iværksætteres fulde potentiale. Det er i hvert fald
værd at undersøge. //
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Vilkår for
produktivitetsvæksten //
Produktivitetskommissionen er blevet bedt
om at komme med forslag til, hvordan vi
fremover kan få mere vækst i produktiviteten
i Danmark.

så der skabes de bedste betingelser for
produktivitetsvækst.
Menneskers kreativitet, lyst til at tænke
alternativt og motivation til at afprøve nye
løsninger i praksis er ikke bestemt af naturlove. En eventuel mangel på nytænkning er
ikke tilfældig. Nytænkning kan fremmes. Eller
hæmmes. Det afhænger alt sammen af, hvilke
vilkår samfundet har skabt for produktivitetsfremmende tanker og handlinger.

Umiddelbart kunne man tro, at det er en umulig
opgave for en kommission. Væksten i produktiviteten skabes jo grundlæggende af kreative
mennesker rundt omkring på arbejdspladserne.
I virksomheder og organisationer i alle dele
af Danmark finder man på smartere arbejdsgange, indfører nye teknologier og udvikler
nye produkter. Det gælder, hvad enten vi taler
sygehusdirektøren, it-iværksætteren, blikkenslageren eller folkeskolelæreren. Så hvad kan
en kommission gøre for at skabe mere vækst
i produktiviteten? Tage til Nexø og give råd
om smartere fangstredskaber? Rejse Jylland
tyndt og holde peptalks på alle plejehjem?
Rådgive direktionen i de 20 største danske
virksomheder?

Det er netop dét, Produktivitetskommissionen
skal fokusere på – vilkårene. Kommissionen
skal give sit bud på, hvilke forhold i det danske
samfund der henholdsvis hæmmer og fremmer
vores produktivitet. Kommissionen skal også
se på, hvad vi med fordel kan ændre i Danmark
for at øge væksten i produktiviteten fremover.
Muligheder og tilskyndelser
Det første spørgsmål, man må stille i forhold
til produktivitet, er, hvilke muligheder borgere,
virksomheder og organisationer har for at
tænke og handle på nye måder. Fungerer

Nej. Opgaven går ud på noget andet. Produktivitetskommissionen skal undersøge, om vi
har skruet vores samfund fornuftigt sammen,

Mange faktorer kan påvirke produktivitetsvæksten
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viden og teknologi

uddannelse

ledelse

maskiner og it

Læring fra andre virksomheder
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... osv.

forskning

produktivitetsgevinst

uddannelsessystemet godt nok? Bruges
der ressourcer nok på forskning og udvikling?
Er det muligt at rejse kapital, når nye
løsninger skal afprøves? Understøttes
erhvervslivet af det offentliges lovgivning
og infrastruktur på en fornuftig måde, eller
kvæler unødvendigt bureaukrati og regulering
den gode idé? Hvis ikke samfundet giver
borgere, virksomheder og organisationer
mulighed for at udvikle sig og tænke nyt,
så sker det ikke.
Det er dog ikke nok, at muligheden er til
stede. Det er en nødvendig betingelse,
men det er ikke tilstrækkeligt. Det er ikke
nok, at borgere, virksomheder og organisationer kan tænke nyt, hvis de skulle få
lyst til det. Der skal også være en tilskyndelse
til at tænke nyt og til at omsætte nye
ideer til praksis. Med den rette tilskyndelse
er betingelserne for produktivitetsvækst
til stede.
Hvad kan så tilskynde mennesker til at
blive mere produktive? Mange ting. Man
skal kunne se, at det på den ene eller den
anden måde kan betale sig at gøre en
indsats og tænke i smartere løsninger.
Det skal give mere i løn, et bedre arbejdsmiljø,
en mere interessant hverdag, mere tilfredse
medarbejdere, større afkast, mere
anerkendelse eller noget helt syvende,
som mennesker har lyst til at opnå.
Produktivitetskommissionen vil fokusere
på de vilkår, som påvirker danskernes
muligheder og tilskyndelser til at tænke
nyt. De vilkår, der påvirker produktiviteten,
kan samles i to hovedgrupper, nemlig
viden og teknologi samt det, der plejer
at gå under betegnelsen rammevilkår.
Derudover vil produktivitet i den offentlige
sektor blive inddraget som et særligt
fokusområde. //

Rammevilkår
for
erhvervslivet//
At vi skal have et dynamisk erhvervsliv er
svært at være uenig i. Men hvad betyder det
egentlig? Ordet dynamisk er tilpas abstrakt til,
at man kan tillægge det alle mulige betydninger.
For Produktivitetskommissionen betyder det
et erhvervsliv, hvor det er let for nye virksomheder at starte op, hvor konkurrencen mellem
virksomheder er stor, og hvor det offentlige
sørger for hensigtsmæssig regulering.
Et af de mest kendte eksempler på virksomhedsopstart og konkurrence er fiktivt, nemlig
etableringen af Tøjhuset i Korsbæk. Fra tvserien Matador husker mange sikkert, at den
nye butik bestemt ikke vækker begejstring
hos det lokale borgerskab. En konkurrent til
Damernes Magasin? Ellers tak! Bankdirektør
Varnæs nægter at give den nytilkomne iværksætter Mads Andersen-Skjern et nødvendigt
lån. Det holder dog ikke Skjern tilbage. Han
finder pengene andetsteds og udkonkurrerer
Damernes Magasin, hvorefter Tøjhuset udvider
og bliver til Skjerns Magasin. Hvorfor går det
sådan? Fordi Skjern er en arbejdsom iværksætter, fordi han er produktiv og bedre til at
drive forretning. Og fordi han rammer et bredt
marked – med et passende forhold mellem
kvalitet og pris. Korsbæks borgere handler
derfor hellere hos Skjern end i Damernes
Magasin.
Korsbæk er et billede på et udynamisk, fastfrosset erhvervsliv, hvor man ikke låner penge
ud til ”de forkerte”, selvom det ville give god
mening ud fra en økonomisk betragtning. Hvor
Damernes Magasin i alt for lang tid har haft
monopol og derfor er ude af stand til at forny
sig og tage kampen op. Den virkelige verdens
Mads Skjern’er kan også støde på andre
begrænsninger – fx forbud mod at åbne
bestemte typer forretninger, forbud mod at
sælge visse varer, regler om priser, licenser
og den slags. Den type begrænsninger kan
undertiden være nødvendige, fx af hensyn
til forbrugernes sikkerhed, men kan i nogle
tilfælde vise sig at være forældede. Manglende
konkurrence, manglende adgang til kapital
og unødvendige barrierer for erhvervslivet vil
have Produktivitetskommissionens interesse.
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Et lille land
I udgangspunktet er det faktisk naturligt, at
der er mindre konkurrence i Danmark end i fx
Tyskland og USA. Forklaringen er, at ligesom
Korsbæk er en lille by, så er Danmark et lille
land. Og i små økonomier er der en tendens til,
at virksomheder oftere opnår monopol – altså
at de ikke har nogen konkurrenter. Derfor er
vi nødt til at være ekstra opmærksomme på,
om danske virksomheder eller brancher reelt
er faldet i søvn, eller om de forsøger at holde
konkurrenter ude med ufine metoder.
Hvordan sørger vi for, at konkurrencen er i top,
og at danske virksomheder er omstillingsparate
og innovative? Et svar er ganske givet: Vi bør
fortsat lade verden komme til os. Konkurrencen
øges, hvis vi bliver endnu bedre til at lukke
udenlandske virksomheder indenfor. Og
tilsvarende: Når danske virksomheder får
bedre muligheder for at eksportere til
udlandet, vil de automatisk have tilskyndelse
til at være på forkant. Det er dokumenteret,
at både udenlandske virksomheder i Danmark
og danske eksportvirksomheder typisk er
mere produktive end andre virksomheder.
Sæt kreativiteten fri
Et dynamisk erhvervsliv handler om mere end
konkurrence. Det handler også om at sætte de
kreative kræfter fri. Især fri af unødvendige
regler og bureaukrati.
Bogmarkedet er et eksempel. Før 2005 måtte
boghandlere ikke sælge kaffe. Nok var blandingen
– kaffe og bøger – et gennemprøvet og succesrigt
koncept i udlandet. Men i Danmark var det
forbudt. Det var også politisk bestemt, at
landets forlag, og ikke boghandlerne, måtte
bestemme, hvad bøger skulle koste. På
samme måde var der regler, der sagde, at
stort set ingen andre end boghandlere havde
ret til at sælge bøger. I dag sælger supermarkeder bøger, og der er skudt masser af
caféboghandler op. Resultatet er, at bøger i
dag er billigere end før – og danskerne køber
flere bøger.

De færreste regler bliver indført, uden at de
tjener et formål. Reguleringen af bogmarkedet
blev indført på et tidspunkt, hvor et flertal på
Christiansborg fandt det nødvendigt af kulturpolitiske årsager. Man regulerer for at opnå
noget. Men ofte er der behov for at se, om
dette noget fortsat giver mening 10, 20 eller
30 år senere. Og reglerne om boghandlerne
endte med at være til skade både for de
handlende og forbrugerne.
Men der er også eksempler på regulering, der
bidrager til at optø et fastfrosset marked. Et
eksempel er de nye fælleseuropæiske regler,
som lægger loft over, hvad mobilselskaberne
kan tage for roaming, dvs. telefoni i udlandet.
Teleselskaberne formåede ikke – eller ønskede
ikke – at gøre noget ved de voldsomt høje
priser. Derfor greb politikerne ind.
Mange tiltag kan bidrage til et dynamisk
erhvervsliv, ligesom mange kan hæmme
dynamikken. Produktivitetskommissionen vil
undersøge, om Danmark har nok af de tiltag, der
bidrager, og for mange af dem, der hæmmer. //

”

Kommissionen får til opgave
at komme med konkrete anbefalinger, der kan styrke produktiviteten i den private sektor,
herunder både i industrien,
byggeriet og serviceerhvervene”
(fra kommissoriet)
Kommissionen vil bl.a. tage stilling til
følgende spørgsmål:
	Tilstedeværelsen af udenlandske

virksomheder og investorer gavner
produktiviteten i Danmark. Men
	udlandet investerer meget lidt i
Danmark i forhold til vores nabolande,
og store udenlandske virksomheder i
fx byggebranchen opererer ikke her i
landet. Skyldes det vores lovgivning?
Eller er Danmark for lille et marked?
	Kun tre af de 100 største danske

virksomheder er etableret inden for de
seneste 30 år. I Californien er tallet 39.
Mangler vi iværksættere? Eller er
der barrierer, der gør det for svært
for danske virksomheder at vokse sig
store?


 øje priser og tilstedeværelsen af
H
mange lavproduktive virksomheder i
nogle brancher er tegn på manglende
konkurrence i Danmark. Er danske
forbrugere for dovne til at lede efter
de bedste tilbud? Eller er det vores
lovgivning, den er gal med?
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Viden og
teknologi //
De afgørende ingredienser i opskriften på en
produktiv virksomhed er stor viden, moderne
teknologi og højtkvalificerede ansatte med
den rette motivation. For et helt samfund er
billedet det samme. I Danmark har vi en stor
og internationalt førende medicinalbranche.
Det har vi kun, fordi vores virksomheder er i
stand til at rekruttere et stort antal veluddannede
læger, farmaceuter, laboranter og kemikere.
Og fordi vi besidder de teknologier, der skal
til for at producere lægemidler.
Uden viden, teknologi og en velmotiveret
arbejdsstyrke med et højt kvalifikationsniveau nytter det ikke for alvor at opbygge
god infrastruktur, deregulere markeder og
hvad man ellers kan finde på for at skabe
gode rammer for erhvervslivet.
De rette kvalifikationer er afgørende for
produktiviteten i alle typer af virksomheder.
Ikke kun de højteknologiske. Fx betyder
it-systemer meget for produktiviteten i
butikker. De bruges til regnskabet, til at holde
styr på lageret osv. Butiksindehaveren skal
kunne håndtere it og måske tillige kunne
klare sig på engelsk. Det kræver uddannelse.
På autoværkstedet er billedet det samme.
Veluddannede mekanikere med stor viden vil
i højere grad end andre være i stand til at se
muligheder for smartere løsninger.
Høj uddannelse er ikke kun produktivitetsfremmende for personen, der har uddannelsen.
Den kommer også kollegaerne med mindre
uddannelse til gavn. Den højtuddannede
kan lære fra sig og er ofte god til at organisere
og lede arbejdet. Studier har vist, at for hver
ekstra krone, en person får i løn, fordi han
eller hun har en lang videregående uddannelse, bliver der yderligere to kroner, som
kollegaerne kan dele imellem sig.
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Hvis den viden, som de højtuddannede tager
med sig fra læreanstalterne, skal spredes
effektivt på arbejdspladserne, så kræver det,
at deres kollegaer har den rette ballast med
sig fra uddannelsessystemet. Det kræver, at
der er en høj kvalitet i alle led, lige fra grundskolen og opefter. En velfungerende folkeskole, gode ungdomsuddannelser og gode
erhvervsuddannelser er derfor vigtige for, at
vi alle kan blive mere produktive. Samtidig er
et godt uddannelsessystem også afgørende
for, at velstandsgevinsten ved højere produktivitet bliver ligeligt fordelt ud over hele
befolkningen. Produktivitetskommissionen
vil derfor interessere sig for rammevilkårene
for hele uddannelsessystemet.
Forskning og udvikling
Et højt uddannelsesniveau er ikke tilstrækkeligt
for at være på teknologisk forkant. Vi skal
også tilskynde både medarbejdere og ledere
i virksomhederne til at være innovative og
tænke nyt. For det er i høj grad gennem
innovation og iværksætteri, at vi bliver mere
produktive. Men innovation opstår ikke af sig
selv. De fleste gode ideer og nytænkende
løsninger er resultatet af hårdt arbejde.
Private virksomheder bruger således mange
ressourcer på forskning og udvikling og på
hele tiden at optimere arbejdsprocesserne.
Med nytænkning i danske virksomheder
følger nye produkter, nye markeder, nye
ansættelser og et større beskatningsgrundlag.
Det gavner samfundet på mange måder,
og blandt andet derfor bruger også den
offentlige sektor store summer på forskning
– omkring 20 mia. kr. i 2012.
Men er det nok? Får vi nok for pengene?
Skal vi tilskynde de private virksomheder
til at forske og udvikle endnu mere? Det er
nogle af de ting, Produktivitetskommissionen
vil undersøge. //

”

Kommissionen får til opgave
at (…) belyse virksomhedernes
anvendelse af viden og uddannelse,
samt allokeringen af disse
ressourcer i økonomien”
(fra kommissoriet)
Kommissionen vil bl.a. tage stilling til
følgende spørgsmål:
Tilsammen bruger den offentlige
	sektor og private virksomheder i
	Danmark hvert år 60 mia. kr. på
forskning og udvikling – mere end
gennemsnittet i OECD. Men det
	afspejles ikke i produktiviteten.
	Bruger vi pengene forkert? Eller
	giver produktivitetsstatistikkerne et
misvisende billede af afkastet af
forskning og udvikling?


	Danmark ligger i top, når det handler om

at give vores unge en videregående
uddannelse, men sammenlignet med
andre lande får kun få højtuddannede
job i private virksomheder. Uddanner
vi de forkerte kandidater? Eller er der
barrierer for private virksomheder,
der ønsker at ansætte højtuddannet
arbejdskraft?
Dansk skolepædagogik søger at
	stimulere elevernes kreativitet og
evne til selvstændig tænkning,
	men målt på grundlæggende skolefærdigheder klarer danske elever sig
middelmådigt sammenlignet med
andre vestlige lande. Bør et af verdens
dyreste skolesystemer ikke kunne
forene kundskaber og kreativitet?


Den
offentlige
sektor //
Vi bidrager alle via skatten til, at det offentlige
kan tage sig af uddannelse, sundhed, børnepasning, ældrepleje, sikkerhed, busser, veje,
vandforsyning, kloakering og meget andet af
det, vi bruger i vores hverdag. Nogle vil gerne
have skatten sænket, men ser selvfølgelig
helst, at serviceniveauet samtidig bevares.
Andre vil have mere offentlig velfærd for
pengene. Uanset om ønsket er det ene eller
det andet, kan det kun lade sig gøre, hvis
produktiviteten i det offentlige øges – hvis
vi løfter opgaverne på en smartere måde.
Vi bruger i Danmark årligt mere end 500 mia.
kr. på offentlige serviceydelser. Gevinsterne
ved at gøre tingene smartere i det offentlige
er derfor store. Hvis produktiviteten fx steg
med 10 pct., kunne vi sænke skatten for hver
enkelt borger med ca. 10.500 kr. pr. år. Eller
vi kunne frigøre omkring 75.000 offentligt
ansatte til fx at tage sig af ældre, børn og syge.
Den offentlige sektor er anderledes
Produktivitet i det offentlige handler grundlæggende om det samme som i det private,
nemlig om hvor meget og hvor god service
der leveres med de ressourcer, der er til
rådighed. Men der er også afgørende forskelle
på de to sektorer.
En privat virksomhed er drevet af motivet om
at tjene penge. Det, den sælger, har en pris,
og virksomheden har derfor en bundlinje, der
kan måles i kroner og øre. Og produktets pris
afspejler, hvad kunderne mener, det er værd.
Det offentliges aktiviteter kan derimod
ikke opsummeres i ét tal på en bundlinje.
Omkostningerne er synlige, men fordi
offentlig service typisk er gratis, kan vi ikke
vide, hvor meget den er værd i borgernes øjne.
Når offentlige institutioner ikke kan styres
efter en simpel bundlinje, må deres handlinger
bestemmes politisk. Et plejecenter får fx tildelt en økonomisk ramme, der skal overholdes.
Men samtidig er der en række andre hensyn
og målsætninger, fx servicestandarder over
for de ældre, en bestemt personalepolitik,
retningslinjer for indkøb og udbud osv.
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De mange målsætninger gør det svært at
overskue, om offentlige institutioner løser
deres opgaver tilfredsstillende. Problemet
bliver ikke mindre af, at offentlig service
også bør vurderes på kvalitet – ikke kun på
mængden. Antallet af vuggestuepladser er
interessant, men det er graden af omsorg for
de mindste også. Men hvordan sætter man tal
på børns trivsel?
Det er altså svært at opgøre, hvad den offentlige
sektor producerer. Og svært at måle dens
produktivitet. Vi ved derfor meget lidt om,
hvordan det offentliges produktivitet har
udviklet sig gennem årene, og om hvordan vi
i Danmark klarer os sammenlignet med andre
lande. Heri ligger en særskilt udfordring for
Produktivitetskommissionen.
En særlig udfordring
Det er også en svær opgave at give offentlige
institutioner de rette tilskyndelser til produktivitetsforbedringer. Hvis en privat virksomhed
fx leverer dårlig kvalitet til høje priser, går
kunderne et andet sted hen.

Små ændringer i arbejdsgange
kan give store produktivitetsforbedringer
Produktivitet i det offentlige handler i
høj grad om arbejdsgange. Med simple
forandringer kan man tit opnå store
gevinster. Fx har Kolding Sygehus ved
hjælp af en bedre arbejdsfordeling
mellem faggrupper mindsket spildtiden
mellem hofteoperationer. Blandt andet er
det nu kirurgen selv, der flytter patienten
fra stuen – ikke sygeplejersken. Det sparer
tid, fordi sygeplejersken hidtil havde mere
travlt end kirurgen mellem hver operation.
Det har øget produktiviteten med en
tredjedel: I stedet for tre kan man nu
operere fire hofter dagligt.

Virksomheden må så vælge: Prisen skal ned,
kvaliteten op – ellers går den konkurs. Fordi
den vil kapre kunder og tjene penge, har
virksomheden en stærk tilskyndelse til at
øge kvaliteten eller sænke omkostningerne.
Begge dele kræver højere produktivitet.
Den dynamik mangler i det offentlige. ”Kunden”,
altså borgeren, har ofte ikke andre steder at
gå hen, hvis kvaliteten er utilfredsstillende.
Og de offentlige institutioner får heller
ikke nødvendigvis nye kunder i butikken,
hvis de øger produktiviteten. Der er fx ikke
flere borgere, der udfylder selvangivelser,
bare fordi SKAT i dag håndterer dem langt
smartere end tidligere. Det offentlige har
altså ikke automatisk samme tilskyndelse
til at forbedre kvalitet eller sænke omkostningerne, som private virksomheder har.
Derfor er det vigtigt, at man inden for den
offentlige sektor gør noget særligt for at
tilskynde ansatte og institutioner til at øge
produktiviteten – og til at påskønne, når
det lykkes. Men det er ikke let. For hvordan
motiverer man ledelse og medarbejdere til at
gennemføre en produktivitetsforbedring, der
gør ydelsen billigere, hvis det blot fører til, at
bevillingen nedskæres, eller arbejdsbyrden
øges? Og hvad virker egentlig bedst som
tilskyndelse? Flere frihedsgrader til at løse
opgaverne? Eller højere løn til innovative ledere
og medarbejdere? Eller skal vi sende flere
offentlige opgaver i udbud for at få gavn
af de tilskyndelser, der findes i den private
sektor? Spørgsmålene er mange og svære
og vil modtage særlig opmærksomhed fra
Produktivitetskommissionen.
Fokus på redskaber og rammer
Nogle produktivitetsforbedringer kan komme
ude på den enkelte arbejdsplads, mens andre
må komme oppefra. Indførelse af NemKonto,
elektroniske patientjournaler eller andre nye
redskaber kræver centrale beslutninger. Det
samme gælder afskaffelse af overflødige
regler. Politikere og embedsmænd skal have
fokus på, om der er lovgivning eller overenskomster, som måske havde sin berettigelse tidligere, men som i dag fastlåser
uhensigtsmæssige løsninger. Man kunne fx
pege på skolebiblioteker, som lovgivningen
udstikker meget detaljerede retningslinjer
for. Blandt andet må de ikke drives sammen
med folkebibliotekerne, også selvom en
kommune måske vurderer, at samdrift vil
kunne gavne borgere og elever. Eksemplet
viser, at vi konstant bør tænke over, om
gældende regler hæmmer fleksibiliteten.

”

Kommissionen får til opgave
at bidrage med ny viden om
produktiviteten i den offentlige
sektor og komme med konkrete
anbefalinger, der kan styrke den”
(fra kommissoriet)
Kommissionen vil bl.a. tage stilling til
følgende spørgsmål:
	Den

offentlige sektor er styret af en
lang række politiske målsætninger,
som hver for sig har deres egen
logik, men som tilsammen gør det
meget komplekst at drive offentlige
institutioner. Gør vi det for svært for
offentlige institutioner at fokusere på
deres kerneopgaver? Kan vi reducere
kompleksiteten?

	Bevillingerne

til en lang række
offentlige institutioner afhænger
af antallet af borgere, de uddanner,
behandler, plejer eller på anden måde
servicerer. Men bør bevillingerne
ikke også afhænge af den kvalitet, de
leverer? Og hvordan måler vi kvalitet,
uden at det fører til bureaukrati, og
uden at det fjerner fokus fra betjening
af borgerne?



 ndersøgelser tyder på, at udbud af
U
opgaver rummer et uindfriet potentiale for produktivitetsforbedringer
i det offentlige til gavn for borgere
og for offentlige budgetter. Er vi for
dårlige til at udfordre grænsen mellem
den offentlige og den private sektor?
Eller bliver potentialet ikke indfriet,
fordi licitationsprocesserne er for
bureaukratiske?

Produktivitetskommissionen vil give bud på
tiltag til fortsat udvikling af den offentlige
sektor, både hvad angår nye værktøjer, men
også hvad angår forenkling af organisationer,
regler og procedurer. //
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Find os på internettet
Du kan læse mere om Produktivitetskommissionen på www.produktivitetskommissionen.dk.
Her kan du blandt andet finde kommissoriet, datoer for konferencer og Kommissionens
publikationer. Du kan også løbende følge med i Kommissionens arbejde og se, hvad
vigtige aktører i det danske erhvervsliv, i fagbevægelsen og i det offentlige mener om
produktivitet.
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