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Den offentlige sektor er stor i Danmark– 
næsten en tredjedel af alle beskæftigede 
er offentligt ansatte. Hvis vi kan give dem 
bedre muligheder for og større tilskyndelse 
til at styrke produktiviteten, er der store 
gevinster at hente i form af større velstand 
og mere velfærd.

I sin tredje analyserapport kommer 
Produktivitetskommissionen med en 
række anbefalinger til, hvordan vi kan 
give ledere og medarbejdere i den 
offentlige sektor bedre rammer for at 
skabe den størst mulige effektivitet, 
så skatteborgerne får de bedst mulige 
resultater for pengene. 

Det er bestemt ikke nogen let sag, for 
den offentlige sektor har nogle helt andre 
rammevilkår end den private. 

Private virksomheder bliver tvunget af 
konkurrenterne til at være på tæerne. 
Hvis de er ineffektive og ikke i tide 
tilpasser deres produkter til kundernes 
behov, må de lukke. 

Offentlige institutioner har derimod 
sjældent kunder, som betaler ved kassen 
– kunder, der kan vælge at strømme til 
eller flygte. Succes kan ikke aflæses i en 
bundlinje. 

Den offentlige sektor er styret af 
politikere. I de enkelte institutioner er 

OM DENNE 
FOLDER //

det topembedsmænd og andre ledere, 
som skal prioritere og beslutte i det 
daglige. Og institutionerne er bemandet 
af ansatte – lærere, hjemmehjælpere og 
pædagoger – som skal udføre deres job 
bedst muligt inden for de rammer, de 
får sat.

Selvom det ikke er simpelt, så er det 
muligt at skabe rammer, der fremmer 
offentlig produktivitet. Som det vil 
fremgå af rapporten – og af denne 
pjece, som indeholder nogle af rapportens 
hovedkonklusioner – er der en række 
konkrete veje at gå. 

Og det er ikke uvæsentligt. Vi har som 
befolkning besluttet os til hvert år at 
betale en lille billion (1.000.000.000.000 kr.) 
i skatter og afgifter til det offentlige. 
Derfor bør det også interessere os, om 
sektoren er produktiv og effektiv.

Læs hele rapporten på 
www.produktivitetskommissionen.dk 

Senere i løbet af 2013 vil Produktivitets-
kommissionen udgive endnu en rapport 
om produktivitet i den offentlige sektor. 
Den handler om mulighederne for at 
hæve produktiviteten ved offentligt-
privat samarbejde og ved at konkurrence- 
udsætte de offentlige opgaver, der egner 
sig til det. 



Det kan lyde selvindlysende, men alligevel: 
Den offentlige sektor bør have fokus på 
resultater – for borgerne. 

Ordet resultat bliver tit forvekslet med 
noget andet. Fx er det ikke svært at 
forestille sig en politiker sige: Vi har 
afsat X milliarder ekstra til folkeskolen. 
Og resultatet er ikke udeblevet: Tidligere 
blev skolebørnene undervist 29 timer 
om ugen – nu er det udvidet til 34 timer. 

Problemet er, at mere undervisning ikke 
er et resultat. Det er en udvidelse af 
produktionen. Resultatet (eller effekten) – 
som både politikere, offentligt ansatte og 
forældre bør interessere sig for – er, om 
børnene bliver bedre til at læse, skrive og 
regne og de andre ting, vi gerne vil have, 
at de skal have ud af deres skolegang. 

Resultater er, at de arbejdsløse kommer 
i arbejde, at beboerne på ældrecentret 
trives, at dygtige kandidater kommer ud 
fra de højere læreanstalter og får relevante 
job, og at patienter bliver raske.

Når der er behov for at fokusere mere på 
resultater, er det selvfølgelig fordi, det 
er dem, der skaber velfærd for borgerne. 
Kunsten er at gøre den offentlige sektor 
mere effektiv, dvs. skabe bedre resultater 
for de penge, der er til rådighed. 

Styr efter resultater
Men i praksis kan det være svært at styre 
målrettet efter resultater. Og ofte fokuserer
de offentlige institutioner og deres 
politiske opdragsgivere på mange andre 
ting. Fokus kan fx være på, at der ikke 
begås procedurefejl, at budgettet over-
holdes, og at denne eller hin procesregel 
efterleves, så der ikke kommer klager.

Nogle af disse fokuspunkter er givetvis 
vigtige, også for borgerne. Men helt 
enkelt – så får politikerne den offentlige 
sektor, de efterspørger. 

Hvis de alene efterspørger nul fejl, og at 
regler for arbejdsgange for enhver pris 
overholdes, så får de offentligt ansatte, 
der koncentrerer sig om at arbejde efter 
reglerne. Hvis de styrer hårdt på 
produktionen (hold møder, send breve, 
operér hofter) og samtidig indskrænker de 
ansattes frihed til selv at vurdere, hvad 
der er bedst for borgeren, så får de 
ansatte, der gør, som der bliver sagt, og 
går hjem, når kvoten er opfyldt. Hverken 
mere eller mindre.

Hvis målet derimod er resultater og 
effekter, og denne målsætning meldes ud 
i organisationen, er der gode chancer for, 
at dette bliver styrende. Specielt hvis det 
samtidig står klart, at de offentlige ledere 

SÆT FOKUS PÅ RESULTATER 
– FOR BORGERNE //



vil blive holdt ansvarlige for resultaterne, 
så de institutioner og medarbejdere, der 
er gode til at skabe resultater for borgerne, 
får en tydelig anerkendelse, og der følges 
op over for de institutioner og medarbejdere, 
der præsterer mindre godt.

Måske kunne man forestille sig et Sundheds- 
og Ældreudvalg, der melder ud til kommunens 
plejehjem og hjemmehjælpere, at deres 
arbejde i høj grad vil blive bedømt på, 
hvor gode de er til at skabe sundhed og 
trivsel for kommunens ældre? 

Hvis udvalget gør det – og følger systematisk 
op med måling af relevante indikatorer 
for de ældres sundhed og trivsel – vil de 
formentlig få bedre effekter og resultater 
af indsatsen. 

Eksemplet illustrerer, at en forudsætning 
for mere effektive offentlige institutioner 
er, at politikerne går foran og er villige til 
at opstille nogle nye spilleregler. 

 ANBEFALING: Hold offentlige ledere 
 på alle niveauer ansvarlige for deres  
 resultater.

Bliv bedre til at måle resultaterne
Klare udmeldinger om forventning til 
resultater er ikke dominerende i den 
offentlige sektor i dag. En væsentlig 
forklaring kan være, at man ganske 
enkelt mangler redskaber og viden, 
der kan bruges til at vurdere, om et 
resultat er nået eller ej.

Kort sagt: Der mangler sammenlignelige 
og gennemsigtige målinger af offentlige 
institutioners resultater.

Hvor er det fx, en borger skal kigge hen 
for at få overblik over danske plejehjems-
beboeres eller institutionsbørns trivsel, 
bibliotekernes evne til at fremme viden 
eller grundskolers evne til at forberede 
elever til videre uddannelse? De færreste 
borgere ved, hvor de kan finde den slags 
oplysninger, og i mange tilfælde findes 
oplysningerne slet ikke.

Der måles en hel del i den offentlige 
sektor – nogle vil sige alt for meget. Men 
som regel er det andre ting end resultater, 
der måles. Arbejdsprocesser eller produktion 
– antal plejere pr. beboer på et ældre-
center, antal undervisningstimer og 
elevplaner, antal møder holdt til tiden 
med ledige osv. 

  ANBEFALING: Opprioritér arbejdet 
  med at indsamle og offentliggøre 
 sammenlignelige data for ressource-  
 anvendelse og resultater i de  
 offentlige institutioner.

Der er selvfølgelig resultater, som er 
svære at måle, og mange resultater 
kan ikke gøres op i et tal. Adskillige 
vigtige målsætninger for de offentlige 
institutioner er af kvalitativ art – fx at 
skoleelever skal behandle hinanden med 
respekt og afholde sig fra mobning. Der 
er altid den risiko ved resultatmåling, at 
man kommer til at fokusere for meget 
på de resultater, der er lettest at måle. 
Mekanisk resultatmåling kan derfor aldrig 
erstatte almindelig sund dømmekraft, 
når man skal lave en helhedsvurdering af, 
hvor god en offentlig institution er til at 
løse sine opgaver. 



Der er også resultater, som afhænger af 
mange forhold, den enkelte offentlige 
institution ikke kan påvirke. Fx ved vi, 
at skoleelevers indlæring ikke bare 
afhænger af, hvad der sker i skolen – 
men også af deres sociale baggrund. 
Den slags kan og bør der tages højde 
for i sammenlignende målinger. 

Men vanskelighederne ved at måle de 
offentlige institutioners resultater 
bør ikke føre til, at vi opgiver at gøre 
forsøget. Det er trods alt resultaterne, 
der afgør, hvor meget de offentlige 
institutioner bidrager til borgernes 
trivsel og velfærd. Mange vigtige 
resultater kan faktisk måles ganske 
præcist (fx om en elev kan læse eller 
ej). Og diskussioner af, hvilke resultater 
der bør styres efter, og hvordan de bør 
måles, kan i sig selv være nyttige på den 
måde, at de skærper vores bevidsthed 
om, hvad vi vil med den offentlige sektor. 

Sammenlign resultaterne 
– og lær af dem
I den private sektor prøver de mindre 
succesrige virksomheder ofte at efterligne 
de mere succesrige virksomheders 
metoder. Samme mulighed har man i 
den offentlige sektor: Skæv til naboen. 
Nabopolitikredsen, -sygehuset, 
-folkeskolen, -plejehjemmet. 

Det sker i et vist omfang allerede. Men 
det kan systematiseres mere, så det 
bliver kendt, hvor gode sammenlignelige 
offentlige institutioner er til at skabe 
resultater for borgerne. Og så det bliver 
tydeligt, hvem der kan lære fra sig, og 
hvem der har noget at lære.

 
  ANBEFALING: Gennemfør og 
  offentliggør systematiske analyser 
 af effektiviteten i sammenlignelige   
 offentlige enheder.

Hvis politikerne meldte forventninger 
om resultater ud, og hvis målinger og 
sammenligninger af effektivitet blev 
offentligt tilgængelige, ville der komme 
en sund konkurrence om at opnå de 
bedst mulige resultater for borgene for 
de penge, der er til rådighed. Ledere på 
alle niveauer kunne holdes ansvarlige. 
Vælgerne ville kunne stille politikerne til 
ansvar. Og politikerne ville kunne stille 
topembedsmændene til ansvar.



Hvis der eksisterede en håndbog til kommende 
regeringer i, hvad man skal huske at have 
med i regeringsgrundlaget, ville en af de 
første sider utvivlsomt indeholde et afsnit 
om afbureaukratisering: Husk – I skal sige, 
at I vil fjerne stive regler! I vil rydde op i 
bureaukratiet! I vil gøre op med snærende 
rammer og administrativt bøvl! 

De seneste mange årtier har den til enhver 
tid siddende regering haft en – mere eller 
mindre højprofileret – politik for afbureau-
kratisering. Ingen kan være imod. Alle er for.

Alligevel oplever offentligt ansatte, at det – 
år efter år, regering efter regering – bevæger 
sig den modsatte vej. Socialrådgiveren, 
skoleinspektøren og sosu-assistenten 
oplever til stadighed, at de får mindre tid til 
at servicere, og de skal bruge mere tid på 
at efterleve, kontrollere og dokumentere. 
Socialrådgiverne bruger fx i dag kun ca. en 
femtedel af deres tid sammen med borgerne. 

Problemet er ikke, at der er regler. Regler er 
nødvendige. Morgentrafikken glider bedst, 
når alle kender reglen om, at rødt lys betyder 
hold tilbage. Problemet er for mange regler. 
For detaljerede regler. Arbejdsgangsregler 
og procesregler, som fjerner de ansattes 
fokus fra det, der burde være centralt – 
resultater for borgerne. Nye regler, som 
læsses på, uden at gamle fjernes.

Og hvad vil ministeren så gøre ved det?
Et helt centralt problem i denne sammen-
hæng er, at mange aktører bidrager til, at 
spindelvævet af regler bliver stadig mere 
finmasket. 

BRYD BUREAUKRATIETS 
ONDE CIRKEL  //

Som i alle andre sammenhænge, hvor 
mennesker er involveret, sker der af og til fejl 
i offentlige institutioner. Fx en for langsom 
sagsbehandling, en overset diagnose eller 
en borger, der burde have fået tildelt førtids- 
pension, men har fået afslag.

Hvad sker der, når fejlen kommer frem? 
Medierne fortæller indigneret om borgeren, 
der er offer for svigtet. Og journalisterne 
finder en politiker, som de mener, er 
ansvarlig – borgmesteren, rådmanden, 
ministeren – som straks skal svare på 
spørgsmålet: Hvordan vil du sikre, at 
det her ikke sker igen? 

En politiker vil i den situation have behov for 
at vise handling – offentligheden (medierne) 
kræver, at der gøres noget. Og dette noget, 
som politikeren gør, er ofte at udstede flere 
og mere detaljerede reguleringer, retnings- 
linjer og regler. 

Alligevel sker der – selvfølgelig – fejl igen. Vi 
kan aldrig helt undgå, at mennesker fejler. 
Og jo flere regler, der udstedes, jo større er 
sandsynligheden for, at en eller anden regel 
bliver overtrådt, så der opstår en ny sag. 
Så kan medierne igen råbe: Hvordan vil du 
sikre, at...? Og politikere vil på ny gøre noget. 
Cirklen er sluttet. Bunken af regler er igen 
blevet lidt større. 

Konsekvensen er, at medarbejderne i det 
offentlige hen ad vejen får stadig mindre 
bevægelsesfrihed, og at offentlige lederes 
rum til rent faktisk at lede og finde fleksible 
løsninger bliver stadigt mere indskrænket. 
Det er plejehjemslederen og -assistenten, 
skoleinspektøren og læreren, kontorchefen 



og de fuldmægtige, der har bedst overblik 
over arbejdsgangene i netop deres enhed. 
Viden, erfaring og idéer til nye løsninger går 
til spilde, hvis alle arbejdsgange er fastlagt 
fra centralt hold.

Sæt en spærrebom op – og sæt 
forenkling af regler i system
Der er ikke nogen let og forkromet løsning 
på det problem. Men der er veje at gå. I dag 
kan kommuner – som forsøg – blive fritaget 
fra de gældende regler på en række områder 
som fx folkeskolen, ældreplejen eller 
beskæftigelsesområdet. Der findes også 
den såkaldte udfordringsret. Den giver 
enkeltinstitutioner i alle kommuner og 
regioner ret til at søge den overordnede 
myndighed om at blive fritaget for en regel. 

 ANBEFALING: Udvid udfordringsretten 
 til at gælde alle offentlige institutioner 
 – også de statslige. 

Forsøgene med frikommuner og udfordrings-
ret er en nyttig overtryksventil for unødigt 
bureaukrati. Men der er brug for mere for 
at løse det grundlæggende problem. Derfor 
anbefaler Produktivitetskommissionen, at 
alle offentlige instanser, der udsteder regler 
og love, forpligtes til at bruge erfaringerne 
fra frikommuneforsøgene og udfordrings-
retten til at afskaffe regler, der viser sig at 
være overflødige. 

 ANBEFALING: Alle regeludstedende   
 instanser forpligtes til løbende at 
 afskaffe overflødige regler.

 ANBEFALING: Overvej, om lovgivningen  
 på visse områder med fordel kan skrives  
 helt om fra grunden med henblik på en   
 fundamental forenkling.

Gør overenskomsterne mere fleksible
Sammenlignet med det private arbejds-
marked så forhandles offentlige overens-
komster i højere grad centralt – og de er 
mere opdelt på faggrupper. Det betyder fx, 
at ledelsen på et sygehus skal tage højde 
for forskelle i fx arbejdstidsbestemmelser i 
overenskomster for læger, sygeplejersker, 
sosu-assistenter, lægesekretærer mv. Det 
kan gøre det vanskeligt at tilrettelægge 
en effektiv løsning af opgaver, der kræver 
samarbejde på tværs af faggrupper. 

Overenskomsternes krav til tidsanvendelse 
kan være en hæmsko for at anvende 
ressourcerne bedst muligt. Overenskomsten 
mellem DSB og Dansk Jernbaneforbund 
fastlægger bl.a., hvor mange minutter de 
ansatte skal bruge på opgaver – lige fra at 
koble to tog, over tømning af toilet til hvor 
lang tid de skal bruge til at gå fra pauselokalet 
til perronen på en bestemt station. Den type 
regler blokerer for, at arbejdet kan organiseres 
smartere. 

På andre områder inden for det offentlige 
er overenskomsterne ikke så stive som på 
jernbaneområdet, men dog typisk mindre 
fleksible end overenskomsterne på det 
private arbejdsmarked.

 
 ANBEFALING: Parterne på det offentlige  
 arbejdsmarked indgår bredere overens- 
 komster for større grupper af ansatte, 
 så der bliver mulighed for en mere 
 fleksibel tilrettelæggelse af opgaverne 
 på tværs af fagområder.

 ANBEFALING: Kompetencen til at indgå  
 lokale aftaler om bedre udnyttelse   
 af arbejdstiden decentraliseres, så 
 lederne, medarbejderne og de lokale   
 tillidsrepræsentanter får bedre 
 mulighed for at indgå den slags aftaler. 



Arbejdspladser, der har kompetente ledere, 
klarer sig bedre end andre. Der findes 
metoder til at måle, hvor effektive ledere 
– herunder ledere i det offentlige – er. De 
metoder viser bl.a., at patienter gør klogt i 
at vælge et hospital med en effektiv ledelse 
– så er der større chance for at overleve! 

På samme måde går det bedre for elever på 
skoler, som har dygtige ledere. Et eksempel 
er Amager Fælled Skole i København, der i 
mange år var kendt som en skole, man ikke 
frivilligt valgte. Elevtallet dalede, og noget 
måtte gøres. I 2007 fik skolen ny leder. I 
samarbejde med lærerne fik skolelederen 
formuleret en klar målsætning for skolen. 
Fokus var på faglighed, trivsel og på at gøre 
skolen attraktiv. I fællesskab fik de løftet 
skolen. I dag er det en skole, forældrene 
vælger til, fordi skolen leverer bedre under-
visning og bedre rammer for børn. Samtidig 
er trivslen blandt medarbejderne steget.

Resultaterne på denne skole kunne ikke 
være opnået uden en tydelig, kompetent 
og resultatorienteret leder. En leder, som 
interesserer sig for, hvad der foregår i 
klasseværelserne, og som understøtter 
lærernes arbejde der, hvor de har brug for det. 

 ANBEFALING: Topledere i den offentlige  
 sektor holdes ansvarlige for at sikre god  
 og tydelig ledelse i deres organisation.

En anden pointe i eksemplet er: Resultaterne 
på skolen kunne ikke være opnået uden 
at inddrage medarbejderne. De skal have 

TYDELIG LEDELSE 
OG MOTIVEREDE 
MEDARBEJDERE //

medejerskab til de mål, der sættes. Og de 
skal kunne udøve de selvstændige faglige 
skøn, der kræves, for at målene kan nås.

For offentlige ledere er det afgørende at 
inddrage medarbejderne i tilrettelæggelsen 
af arbejdet. Af to grunde: Dels motiverer 
det, dels har medarbejderne formentlig 
idéer til, hvordan man bedst løser opgaverne, 
og måske også ideer til, hvordan man kan 
effektivisere arbejdet (og fx om der er 
regler, som kan undværes).

 ANBEFALING: Inddrag medarbejdernes  
 viden og kompetencer i arbejdet med  
 at afbureaukratisere og effektivisere 
 den offentlige sektor – og giv fx 
 medarbejderne ret til at udfordre stive  
 regler for arbejdets udførelse. 

Vi mennesker motiveres af forskellige ting. 
Offentligt ansatte er ofte drevet af stærk 
faglighed og ønsket om at gøre noget godt 
– for den enkelte og samfundet. Men for 
mange vil det også betyde noget, at de kan 
se, at en ekstra indsats bliver belønnet – og 
at lønmidlerne i højere grad går til dem, der 
gør en forskel. 

 ANBEFALING: Parterne på det offentlige
 arbejdsmarked arbejder for, at der i   
 den praktiske anvendelse af de offentlige
  overenskomster skabes en tættere   
 kobling mellem medarbejdernes 
 kompetencer og præstationer og deres løn.



Den klassiske fortælling om offentligt 
ressourcespild handler om at få brændt 
tonsvis af benzin af. Om soldater, der mod 
slutningen af året har kørt tanks, tunge 
lastbiler og andre benzinslugere ud på en 
mark for dér at lade dem køre i tomgang i 
døgndrift. Formål: Budgettet for brændsel 
skal bruges, før året rinder ud. Ellers risikerer 
man, at næste års brændstofbudget bliver 
skåret ned. 

I dag er forsvarets benzinafbrænding fortid. 
Men den økonomiske styring kan fortsat 
føre til ressourcespild – ikke mindst hvis 
forskellige offentlige instanser skal deles 
om udgifterne. 

Et eksempel: Når en borger med en psykisk 
lidelse indlægges på et sygehus, betaler 
både kommunen og regionen. Men der er 
et loft over kommunens betaling, så den 
maksimalt dækker fire dages indlæggelse. 
Hvis borgeren derimod modtager ambulant 
behandling, er der ikke loft over kommunens 
udgifter. Ergo – ambulant tilbud kan være 
dyrere for kommunen. Den slags kan 
dæmpe kommunens lyst til at samarbejde 
med regionen om at etablere ambulante 
tilbud, selvom det måske er bedre for 
patienterne. Og selvom det ville kunne 
sænke de samlede offentlige udgifter. 

ØKONOMISK STYRING DER 
FREMMER EFFEKTIVITET 
OG SAMARBEJDE //

Et andet eksempel: Hvis sygehusene 
udvikler nye og mere effektive ambulante 
behandlingsformer, der kræver færre 
konsultationer, kan de blive straffet økonomisk, 
fordi den nuværende afregning til sygehusene 
i mange tilfælde afhænger af, hvor mange 
konsultationer de gennemfører.
 
Den økonomiske styring skal så vidt muligt 
indrettes, så benzinafbrænding og andre 
skæve tilskyndelser minimeres, og så gode 
resultater for borgerne er i centrum.

  ANBEFALING: Udform regler for 
  afregning og refusion mellem offentlige 

myndigheder, så de fremmer tvær-
gående samarbejde med udgangspunkt 

 i borgernes behov. Og giv kommuner  
 og regioner ret til at aftale deres egne  
 afregningsregler, hvis de statsligt 
 fastsatte regler hæmmer samarbejdet  
 imellem dem.



Hvis man for alvor vil bryde med nogle 
af de udviklingstendenser, der hæmmer 
effektiviteten i den offentlige sektor, 
kræver det, at politikere er villige til at 
opstille nye og væsentligt anderledes 
spilleregler for styringen af den offentlige 
sektor. 

Ud over måling af og styring efter resultater, 
ansvarliggørelse af topledere, afbureau- 
kratisering og en bedre økonomisk 
styring osv. er det vigtigt at undersøge, 
om den politiske og administrative 
styreform i stat og kommuner støtter 
hensynet til en effektiv offentlig sektor 
eller bidrager til at hæmme den. 

Tag fx kommunerne. Det såkaldte 
udvalgsstyre, der findes i de fleste 
kommuner, har stort set ikke været 
ændret siden 1970. På papiret er det 
kommunalbestyrelsen, der træffer 
beslutning i kommunerne. I praksis 
forvaltes de forskellige områder af en 
række stående udvalg – fx udvalg for 
teknik, sundhed, børn og unge, social- 
området og arbejdsmarked mv. 

Opdelingen på udvalg kan i nogle tilfælde 
være en barriere for at vælge de mest 
effektive løsninger – for kommunen som 
helhed og for borgerne. Uden tilstrækkelig 
administrativ og politisk koordinering 

kan aktørerne inden for et bestemt område 
have tilskyndelse til at pleje netop dette 
områdes interesser. 

Det kan føre til uklar ansvarsfordeling: 
Hvilken forvaltning skal tage sig af en ældre, 
handicappet medborger – ældreområdet 
eller det sociale område? Hvordan koordineres 
beslutninger om transport af både yngre 
og ældre medborgere, når visiteringen 
sker i en del af forvaltningen, mens 
udgiften bæres et andet sted?

Udvalgsstyret slører også, hvem der i 
sidste ende har det politiske ansvar – 
det er ikke tydeligt for borgerne, 
hvem der er ”regering”, og hvem der 
er ”opposition”.

Også magistratstyret og det såkaldte 
mellemformstyre i de store kommuner 
kan medføre ineffektivitet, fx har disse 
styreformer vist sig at være ret 
administrationskrævende. 

 ANBEFALING: Evaluér de politiske  
 styreformer i kommunerne for at  
 afdække, om de i tilstrækkelig grad  
 tilgodeser hensynet til produktivitet  
 og effektivitet.

REFORMER AF 
STYREFORMEN //


