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Innspill til NOU 2016:3 Ved et vendepunkt: Fra ressursøkonomi til kunnskapsøkonomi 

Vi viser til henvendelsen om å gi innspill til Akademikernes høringsuttalelse knyttet til 

Produktivitetskommisjonens andre rapport. 

Akademikerne har tidligere uttalelser og rapporter som omtaler temaområdene i NOUen, som utgjør 

en god ramme for høringsuttalelsen. Vi viser til dialog med sekretariatet angående relevante tema 

for uttalelsen, og peker i dette skriftlige innspillet kun kort på punkter vi mener bør inngå i 

Akademikernes uttalelse. 

 

Produktivitet i offentlig sektor 

 Økt bruk av teknologi i offentlig sektor. Å ta i bruk teknologi er viktig for å fremme 

produktivitetsvekst i offentlig sektor, og bør inkluderes i Akademikernes høringsuttalelse. 

Det er særskilt viktig at offentlig sektor er offensive i å digitalisere den offentlige tjenestene. 

Her ligger det store effektiviseringsgevinster og potensial for å bedre kvaliteten på tilbudet.  

 Innføring av lokale kollektive forhandlinger i staten. En viktig del av 

moderniseringsarbeidet i staten er å endre lønnsdannelsen. Lokale kollektive forhandlinger 

må innføres.  

 Bruke offentlige innkjøp som driver for innovasjon. Staten kjøper for 450 mrd årlig, og kan 

være en svært viktig driver for innovasjon. Innkjøp skal selvsagt være effektive og 

profesjonelle, men viktigst å løfte frem innovasjonspotensialet. 

 Økt ledelseskompetanse i offentlig sektor. Offentlig sektor må i større grad tiltrekke og 

rekruttere ledere med ledelseskompetanse. Mobiliteten av ledere mellom offentlig og privat 

sektor må økes.  

 

Forskning og utdanning 

 Kommisjonen peker særskilt på at teknologisk kompetanse er viktig. Dette bør kommenteres 

positivt i Akademikernes høringsuttalelse. 



 

 Side 2 av 2  

 Kommisjonen peker på et innsparingspotensial på 20 % i universitets- og høyskolesektoren. 

Dette bør kommenteres i Akademikernes uttalelse. Kutt i støttetjenestene til de 

vitenskapelige ansatte vil gi negative konsekvenser for det vitenskapelige arbeidet og 

undervisning. 

 Akademikerne må imøtegå at deler av basisbevilgningen til forskning tas ut og 

konkurranseutsettes slik NHO har foreslått, og som kommisjonen henviser til. For mange 

fagmiljøer vil dette innebære at å konkurranseutsette midler som ellers ville gått til lønn til 

ansatte som utfører grunnforskning. Det vil neppe bidra til redusert midlertidighet. En god 

del av dagens midlertidige stillinger skyldes at mange jobber prosjektbasert på 

konkurranseutsatte midler. 

 

Arbeidsliv i omstilling 

 Kommisjonen peker på at teknologisk kompetanse er nødvendig for å opprettholde 

produktiviteten. Satsing på teknologisk kompetanse bør kommenteres positivt i 

Akademikernes uttalelse. Vi må ha kompetanse for å ligge i front innen de næringene vi har 

komparative fortrinn i Norge, både for å utvikle ny teknologi selv og for å kunne tilegne og 

tilpasse teknologi fra utlandet.   
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