Høringssvar: Produktivitet - grunnlag for vekst og velferd!

NOU 2015:1

INNLEDNING
Flowit AS har utviklet løsningen og varemerket friskere velferd for økt produktivitet og omstilling av Norge og
oﬀentlig sektor. For å gjennomføre dette har vi etablert følgende selskaper:
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Produktivitetskommisjonen
v/sekretariatet
Finansdepartementet
Postboks 8008 Dep
0030 OSLO

statFlow AS
NOU 2015:1 Kapittel 15 - Eﬀektivisering av oﬀentig sektor
Flowit AS
NOU 2015:1 Kapittel 16 - Kommunesektoren
brainFlow AS NOU 2015:1 Kapittel 17 - Utdanningssektoren
careFlow AS
Sykehussektoren
prodFlow AS
Næringsliv
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I møte med finansministeren den 20.mars 2015 ønsket hun at vi skulle presentere vår løsning friskere velferd
for produktivitetskommisjonen. Våre innspill er særlig relevante for fase 2, der kommisjonen skal komme med
spesifikke anbefalinger til tiltak. Vi synes derfor det er naturlig å komme med noen få utvalgte innspill til denne
høringen.
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STATSBUDSJETTET
Vi mener produktivitetskommisjonen bør lage et forslag til reform av budsjettprosessen for statsbudsjettet.
Her er det et stort behov for en reform som gir mer langsiktighet i utviklingen av oﬀentlig sektor og
velferdsstaten. Reformen må bidra til at politikere sammen skaper store lansiktige mål, som lederene i staten
får stor frihet til å løse sammen med sine ansatte, helt uten detaljstyring. Dette vil direkte påvirke vekstevnen i
norsk økonomi siden det vil frigjøre både menneskelige og økonomiske ressurser til fremtidig vekst.
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PRODUKTIVITETSLOVEN
Det bør lages et forslag til en produktivitetslov med tilhørende forskrifter. Prinsipper som vi vet gir økt
produktivitet vil det være fornuftig å lovfeste. Dette vil være et konkret og enkelt tiltak som vil gi stor fart i den
nødvendige omstillingen av Norge.
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TILTAK FOR ØKT PRODUKTIVITET I OFFENTLIG SEKTOR (1.5.3 i NOU 2015:1)
For området (-Styring, mål og ledelse) foreslår kommisjonen at man fjerner unødvendige komplekse mål og
rapporteringskrav. Dette er vi helt enige i, men en viktigere indikator bør alle ledere i stat og kommune
rapportere på: Hvor mange forbedringstiltak er gjennomført siste år/måned/uke? Dette enkle tiltaket vil gi svært
direkte eﬀekt på produktiviteten i oﬀentlig sektor.
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VIDERE ARBEID
! punkter
! som er trukket frem i dette brevet, er noen få tiltak Flowit AS foreslår. Vi står til rådighet dersom
De
kommisjonen ønsker en nærmere redegjørelse av våre forslag og tiltak. Vi bidrar svært gjerne i kommisjonens
videre arbeid, og ønsker dere lykke til i det videre arbeidet.
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Med vennlig hilsen

2.juni 2015
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