
16. september 2020
Fagsamling, NFD

L Æ R D O M M E R  F R A  
O M R Å D E G J E N N O M G A N G E R  O M  H V O R D A N  
U T F O R M E  G O D E  M Å L  O G  I N D I K A T O R E R  
F O R  S E K T O R P O L I T I S K E  V I R K S O M H E T E R  



2Capgemini Invent 2020. All rights reserved |

Statens vegvesen
Bygge- og 

eiendomspolitikken i 
statlig sivil sektor

ID-forvaltningen
i Norge

Områdegjennomganger

….er et av regjeringens verktøy for å utrede og forberede strukturelle endringer i offentlig 
sektor, som kan gi fremtidig handlingsrom i budsjettene.

….gir systematiske utredninger av effektiviseringsmuligheter og forbedring innenfor utvalgte 
områder.

Capgemini Invent har gjennomført tre 
områdegjennomganger



3Capgemini Invent 2020. All rights reserved |

Mål fra eier og underliggende virksomhet må henge 
sammen

In
ns

at
s-

fa
kt

or
er

A
kt

iv
iti

et
er

Pr
od

uk
te

r/
 

tj
en

es
te

r
B
ru

ke
r-

ef
fe

kt
er

S
am

fu
nn

s-
ef

fe
kt

er

Hovedmål Delmål

1.3 Byggeprosjektene 
ferdigstilles til avtalt tid

2. En verdibevarende, 
bærekraftig og effektiv 
eiendomsforvaltning

1. Gode statlige 
lokalanskaffelser

1.4 Bærekraftige og 
energieffektive statlige 

lokaler

1.1 Profesjonell 
rådgivning tilpasset 

statlige brukeres behov

1.2 Totale sluttkostnader 
for byggeprosjektene 
overstiger ikke samlet 

styringsramme

2.2 Et verdibevarende 
vedlikehold av statlige 

eiendommer

2.1 Eiendoms-
forvaltningen er 

kostnads-, areal og 
energieffektiv

Formål (fra instruksen)

Statsbyggs formål er å 
skaffe til veie og 

forvalte lokaler for 
statlige virksomheter i 

sivil sektor

Vi former 
morgendagens bygge-
og eiendomsnæring

Vi gir kunden gode og 
fleksible lokaler

Vi tar klimaansvar

Vi bidrar til effektiv 
arealbruk i staten

Strategiske mål for Statsbygg
(satt av virksomheten selv)Kilde: Områdegjennomgang av bygge- og eiendomsforvaltningen i statlig sivil sektor
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Mål og rapporteringskrav må vektlegge det 
viktigste

Fremkommelighet Transportsikkerhet Klima og miljø

Et transportsystem som er sikkert, fremmer verdiskaping og 
bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet

Antall byer med 
overskridelser av 
nasjonalt mål for 

NO2

Antall drepte og hardt 
skadde i vegtrafikken 

skal reduseres til 
maksimalt 350 i 2030

Åpen riksveg

Vegdirektøren

Regionene Vegdirektoratet

Samferdsels-
departementet

Kilde: Områdegjennomgang av Statens vegvesen
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Utfordrende å lage mål og indikatorer kun for en 
begrenset del av en målstruktur
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Mål Anbefalte indikatorer for effektivitet og produktivitet

TK-kostnad per registret 
TK-tjenestehandling

Andel årsverk på 
støttefunksjoner av 
totalt antall årsverk

Administrasjonsutgifter 
/ antall årsverk

Reduksjon av 
interne kostnader

Samlet avvik mellom 
prognose for 

sluttkostnad og 
styringsmål

Samlet avvik mellom 
prognose for 

sluttkostnad og 
styringsramme 

Driftskostnader per 
meter veg

TilstandseffektivitetUtbyggingskostnader 
per meter veg* 

Planlegging og utbygging Drift og vedlikehold

Administrasjon og støttefunksjoner

TK

(1) Reell kostnadsutvikling for hovedvegklasser per meter veg 
(2) Sammenlikning planlagt utbyggingsportefølje i handlingsprogrammet –

kostnadsoverslag handlingsprogrammet, reell og prognostisert kostnadsutvikling, 
samt styringsmål per meter veg

*

Kilde: Områdegjennomgang av Statens vegvesen
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Vi har gjort noen observasjoner generelt og 
basert på arbeid med områdegjennomgangene

• Mange og detaljerte mål og styringsindikatorer fra departementene

• Flere tilfeller hvor samfunnsoppdrag, mål og indikatorer definerer hva virksomheten skal 
gjøre og ikke hva virksomheten skal oppnå

• Styringsindikatorer settes der det er «enkelt å telle», men ikke alltid for «det som teller»

• Styringen er fanget i operasjonelle problemstillinger

• Utvikling av og oppfølging av gode mål og indikatorer er ofte en lavt prioritert oppgave

• Metode og krav til rapportering er i utgangspunktet tydelig definert, begrenset med 
«kvalitetskontroll»

• Departementene etterspør i liten grad styringsinformasjon om effektivitet/produktivitet
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Hvor god er 
rapporteringen på 
sektorpolitisk måloppnåelse 
og effektivitet?

Mange mulige rotårsaker for svak målstyring?

Er virksomheten tydelig på 
hva som skal maksimeres av 
sektorpolitisk måloppnåelse? 
Hvordan prioriteres 
sektorpolitisk måloppnåelse 
opp mot effektivitet?

Har departementene 
tilstrekkelig kompetanse til 
å vurdere og reelt sett 
utfordre styret?

I hvilken grad systematisk 
logges og følges 
måloppnåelse opp på 
sektorpolitiske mål

På hvilket grunnlag settes 
begrunnelsen og mål fra 
departementene?

I hvor stor grad er det en 
reel dialog om hva 
målene betyr?
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As the digital innovation, consulting and transformation brand of the Capgemini 
Group, Capgemini Invent helps CxOs envision and build what’s next for their 
organizations. Located in more than 30 offices and 10 creative studios around the 
world, its 6,000+ strong team combines strategy, technology, data science and 
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solutions and business models of the future.
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