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Høring - NOU 2016: 3 Ved et vendepunkt - Fra ressursøkonomi til
kunnskapsøkonomi
Vi viser til Finansdepartementets brev 22.02.2016 med vedlegg.
Justis- og beredskapsdepartementet har følgende merknad:
Drivere bak økt ressursbruk i offentlig sektor
Kommisjonen skriver i punkt 7.4.6 at «det overordnede målet for offentlig virksomhet
må være gode resultater for innbyggerne, med en effektiv bruk av ressursene. Den
viktigste mekanisme for å ivareta dette er budsjettprosessen, hvor alle interesser og
ønsker blir avveid til en endelig prioritering.»
Effektiv bruk av samfunnets ressurser krever etter vår vurdering også at statlige etater
og virksomheter kan beslutte og gjennomføre endringer i struktur og organisering,
basert på gode og faglige omforente vurderinger. Dette blir spesielt viktig som følge av
at norsk økonomi er i endring og forventningen om opprettholdelse av gode faglige
tjenester skal finne sted innenfor strammere økonomiske rammer.
Slik vi ser det, kan begrensninger i mulighetene til å gjøre nødvendige endringer i
struktur og organisering, være en driver bak økt ressursbruk i offentlig sektor. Dette
omtales imidlertid ikke spesifikt av produktivitetskommisjonens andre rapport.
Kostnadsstyrt prosjektplanlegging i staten
Under punkt 7.4.6 skriver kommisjonen at de støtter Børmer-utvalgets anbefaling om at
det innføres et opplegg for kostnadsstyrt prosjektplanlegging i staten. Det vil, i følge
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kommisjonen, kunne bidra til å redusere de betydelige kostnadsøkninger i offentlige
investeringsprosjekters tidligfase.
JD er enig i at det kan være fordeler med kostnadsstyrt prosjektplanlegging. Samtidig
vil det å sette en bindende ramme allerede i KVU/KS1 kunne bety at utredning av
alternativer må gjøres vesentlig mer omfattende. Dette vil være kostbart og
tidkrevende, særlig siden alle alternativer da langt på vei må føres frem til et ferdig
forprosjekt, også de som ikke realiseres. Etter JDs vurdering bør rammen som settes i
forbindelse med KS1 fortsatt betraktes som midlertidig.
JD mener generelt det er viktig med effektive beslutningsprosesser og at
kvalitetssikringssystemet i seg selv ikke må bidra til å hindre prosjekters fremdrift og
derigjennom redusere regjeringens handlekraft. En bør vurdere å evaluere hele
kvalitetssikringssystemet og åpne for alternativer som både kan sikre nødvendig
kvalitetssikring og kostnadskontroll, samtidig som en sikrer raskere gjennomføring av
statlige investeringsprosjekter.
Antall tilsatte i direktoratene – Kriminalomsorgsdirektoratet
Under punkt 7.2.2 skriver kommisjonen at Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) er det
største direktoratet i justissektoren med 499 ansatte i sin sentralenhet. Dette er feil. I
følge Norske samfunnsvitenskapelig datatjeneste var det i 2015 101 ansatte (96,7
årsverk) i Kriminalomsorgsdirektoratet.
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