Produktivitetskommisjonen

Åpent seminar med inviterte innledere og deltakere:

ÅRSAKER TIL SVAKERE PRODUKTIVITETSUTVIKLING I PRIVAT
SEKTOR OG MULIGE TILTAK
Inviterte organisasjoner anmodes om også å sende skriftlige innspill i forkant av
seminaret, slik at innleggene på seminaret kan konsentreres om hovedpunkter. Det vil også
være adgang til å sende supplerende innspill i etterkant. Det vil bli invitert til et eget
seminar om produktivitetsutfordringene i offentlig sektor i august.
Program for seminaret
11.00

Enkel lunsj utenfor auditoriet i R5.

Sesjon 1: Hovedutfordringer for produktiviteten i privat næringsliv
Deltakerne inviteres til å ta opp rammebetingelser og andre forhold som er viktige for
produktiviteten i privat næringsvirksomhet. Noen aktuelle problemstillinger vil være:
 Kvalifisert arbeidskraft med riktig utdanning er en nøkkelfaktor for produktivitet.
Gir det norske utdanningssystemet i dag de rette kvalifikasjoner?
 En vesentlig del av produktivitetsveksten er knyttet til omstilling mellom bedrifter
(«entry og exit»). Kan slike prosesser underlettes for å øke produktiviteten mer?
 Norge er et lite land, og det meste av innovasjon vil skje utenlands. Kan vi forbedre
vår evne til å absorbere og adoptere produksjonsmetoder utviklet ute?
11.20
11.40
12.00
12.20

13.00

Produktivitetskommisjonens oppdrag og arbeid v/leder Jørn Rattsø
Avdelingsdirektør Dag Aarnes (NHO)
Sjefsøkonom Stein Reegård (LO)
Korte innlegg (5-7 minutter) ved Norsk Industri, Fellesforbundet, YS,
UNIO og Akademikerne.
Andre innlegg og spørsmål fra deltakerne.
Benstrekk/kaffepause

Sesjon 2: Nærmere om utfordringer innen privat tjenesteyting.
Den danske produktivitetskommisjonen fant at i privat sektor ligger hovedutfordringene for
produktivitetsveksten i tjenestesektorene rettet mot hjemmemarkedet. Hvilken rolle spiller
offentlige eller private reguleringer og standarder for konkurransen og produktiviteten i
privat tjenesteyting? Hva kan gjøres bedre?

13.10

Paneldebatt med 15 minutters innledning om danske erfaringer ved Peter
Birch Sørensen (leder for den danske produktivitetskommisjonen og
medlem av den norske kommisjonen). Korte innlegg (7-8 min) ved
Vibeke Madsen (adm.dir. i Virke), Christine Meyer (Konkurransedirektør
og medlem av produktivitetskommisjonen) og direktør Håkon Haugli,
Abelia.
Andre innlegg og spørsmål.

Sesjon 3: Nærmere om utfordringer innen byggevirksomheten
Bygg- og anlegg har helt siden 1995 hatt nedgang i produktiviteten ifølge nasjonalregnskapet fra Statistisk sentralbyrå. Samtidig har prisen på nye boliger og bygg økt kraftig.
Hva er årsaken til den svake produktivitetsutviklingen og sterke kostnadsveksten, og hva
kan offentlige og private aktører gjøre for å snu trenden?
14.20

Paneldebatt med 15 minutters innledning ved Petter Eiken (direktør for
Rom eiendom og styreleder for Bygg 21), Korte innlegg (7-8 min) Jon
Sandnes (dir. Byggenæringens Landsforbund, Baard Schumann (dir. i
Selvaag Bolig) og Maria Walberg (LO-økonom).
Andre innlegg og spørsmål.

15.30

Avslutning.

Seminaret vil også være tilgjengelig på Nett-TV på Produktivitetskommisjonens
nettsider.

