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Bedre 
offentlig 
sektor

Struktur-
reformer
• Samferdsel
• Politireform
• Høyere utdanning
• Fylkesmannen
• ABE-reformen

Kommunereform
• Større kommuner
• Nye oppgaver
• Redusert statlig detaljstyring

Enklere hverdag 
for folk flest
• Bede styring og ledelse
• Enklere regelverk
• Digitalisering
• Fjerne tidstyver
• Økt valgfrihet
• Klart språk
• Innovasjon
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Først identifiserte vi tidstyver – nå løser vi dem!
Status på tidstyvarbeidet etter departementsområde

Presenter
Presentation Notes
Bilde viser oppfølgingen av de 1800 tidstyvinnspillene fordelt på departement 
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Bak skranken

Tverrgående IKT

Tverrgående

Foran skranken

Tidstyvene sortert og kategorisert

39%38%

12% 11%

Vi startet med oss selv: 90% av tidstyvene er insideaktører
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Tidstyvarbeidet evalueres

Presenter
Presentation Notes
Tidstyvarbeidet følgeevalueres av RambøllNår vi målet om færre tidtyver? Hvordan har virkemidlene vår fungert? Kan vi gjøre noe andreledes for å få det til å fungere bedre? Utfordringer Rambøll har funnet til nå:Arbeidsbelastende for departementene – mer jobb enn vi antok (om lag 1800 tidstyvinnspill)2. Utfordringer med eierskap og forankring av tidstyvarbeidet i departementene – hvem har ansvaret for forenklingen. Regjeringen iverksatte arbeidet, men hver statsråd må gjennomføre forenklingen på sitt område Styrker Rambøll har funnet:Politisk tydelighet - Høyt på regjeringens politiske agenda – har blitt hørt i virksomhetene Virksomhetene har fått til “mye med lite” – ingen ekstra midder til arbeidet og korte frister. Mya har skjedd.Sluttrapport fra Rambøll kommer våren 2017 Vi legger planer for hvordan arbeidet kan videreføres som et kontinuerlig arbeide – kontinuerlig finne og fjerne tidstyver  
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1. Hva er problemet?
2. Hvilke tiltak er relevante?
3. Hvilke prinsipielle spørsmål reiser tiltakene?
4. Hva er de positive og negative virkningene av tiltakene?
5. Hvilke tiltak anbefales?
6. Hva er forutsetningene for en vellykket gjennomføring?

Ny utredningsinstruks fra 1.mars 2016. Besvar:

Presenter
Presentation Notes
Kortere – økt brukervennlighetForenkling og tydeligere skal-kravMinimumskrav til utredningKrav om forholdsmessighetEØS- og Schengen-avtalene
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…kartlegge brukernes opplevelse…
Fellesføring 2016:

Presenter
Presentation Notes
I fellesføringen for 2016 skal statlige virksomheter klarlegge brukernes opplevelser av virksomheten.På bakgrunn av kartleggingen skal virksomheten vurdere å iverksette tiltak  for forbedring.Arbeidet skal omtales i årsrapporten 
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Medfinansierings-
ordningen

Digitaliseringsrådet

Regelrådet

Presenter
Presentation Notes
Regelrådet Startet sitt arbeid 1. april 2016Skal bidra til at næringslivet ikke påføres unødvendige byrder gjennom nytt eller endret regelverk Ser på om konsekvensutredninger tilfredsstiller kravene i utredningsinstruksenGir skriftlige uttalelsers i høringsforslag    DigitaliseringsrådetEtablert fra 1. januar 2016Skal bidra til flere vellykkede IKT-prosjekter i staten – læring på tversBred kompetanse i rådetSe på forretningsplan, styringsdokumenter mv.Anbefalt, men frivillig ordning HurtigarbeidendeMedfinansieringsordningen:Finansiering av små og mellomstore digitaliseringsprosjekter75 + 30 mill. kroner i 2016Statlige virksomheter kan søke om dekning av inntil 50% av investeringskostnader for IKT-prosjekterDifi forvalter ordningen, og tildeler midler ut fra faglige kriterier



Offentlig sektor på rett spor, men mye kan fremdeles bli bedre

Kilde: Innbyggerundersøkelsen 2015 (DIFI), Funfact.eu, Kord

Innbyggernes vurdering av påstander om det offentlige, skala fra helt uenig 0 til helt enig 10*, Norge 2013–2015
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Presenter
Presentation Notes
* Endring fra 2013 til 2015 i subjektiv vurdering: «Hvor enig eller uenig er du i de følgende påstandene om det offentlige (både stat, kommune og fylkeskommune)?», omregnet fra originalskala ’Helt uenig … Helt enig’ til en skala 0–10, likt vektet gjennomsnitt. Poengsum 2015: 0–5 = uenig, 5–6,7 = delvis enig, 6,7–8 = enig, 8–10 = svært enig. �** ’Det er mye plunder og heft… ’transformert til ’Det er ikke mye plunder og heft’ av hensyn til fremstillingenVet ikke/Har ingen mening er tatt ut av populasjonen. Det er korrigert for skjevheter i utvalget. Respondenter: 22708. 



Offentlig sektor på rett spor, men mye kan fremdeles bli bedre

Kilde: Innbyggerundersøkelsen 2015 (DIFI), Funfact.eu, Kord

Evaluering et verktøy 
for forbedring

✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔

✔

✔
✔

✔

Innbyggernes vurdering av påstander om det offentlige, skala fra helt uenig 0 til helt enig 10*, Norge 2013–2015
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✔

✔

Presenter
Presentation Notes
* Endring fra 2013 til 2015 i subjektiv vurdering: «Hvor enig eller uenig er du i de følgende påstandene om det offentlige (både stat, kommune og fylkeskommune)?», omregnet fra originalskala ’Helt uenig … Helt enig’ til en skala 0–10, likt vektet gjennomsnitt. Poengsum 2015: 0–5 = uenig, 5–6,7 = delvis enig, 6,7–8 = enig, 8–10 = svært enig. �** ’Det er mye plunder og heft… ’transformert til ’Det er ikke mye plunder og heft’ av hensyn til fremstillingenVet ikke/Har ingen mening er tatt ut av populasjonen. Det er korrigert for skjevheter i utvalget. Respondenter: 22708. Har sett på hva "design thinking" kan hjelpe oss med? Og etter nærmere ettertanke er det kanskje hele listen? For å kunne levere en god tjeneste, er det jo en forutsetning at det offentlige følger lover og regler. Og en forutsetning at brukerne forstår rettigheter og plikter i lover og regler. 
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Takk for oppmerksomheten
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