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Forsvaret – effektivitet gjennom outsourcing ?

Etter Berlinmurens fall har de økonomiske rammene til Forsvaret vært synkende. Forsvarets krigsstruktur
har under den samme tid blitt drastisk redusert. Fredsstrukturen med støttefunksjonene(logistikk mm) er
ikke på samme måte berørt. Fredsstrukturen må tilpasses(skreddersys) til de oppgaver som Forsvaret
har og framtidig vil ha. Dette vil medføre at vi må ha en mer fleksibel, effektiv og mindre organisasjon på
drifts og produksjonssiden.

Mange bedrifter har de siste 10-15 årene valgt å bruke outsourcing som et verktøy for å effektivisere og
kostnadsredusere. Vellykkede outsourcing/integrasjonsprosesser kan gi høyere fleksibilitet og fordelen at
man kan fokusere mer på kjernevirksomheten og ledelsen av denne.

Hensikten med denne studien er å diskutere om Forsvaret kan effektiviseres gjennom outsourcing.
Videre er ambisjonen å vurdere forutsetninger for outsourcing og hvordan og på hvilken områder man
kan implementere outsourcing i Forsvaret.

Med det store potensialet man har i Forsvaret for effektivisering kan outsourcing være et godt
virkemiddell for mer rasjonell drift og derved lavere kostnader som kan brukes på investeringssiden.

Vellykkede outsourcing/integrasjonsprosesser kan gi betydelige fordeler, men det må understrekes at
relativt mange bedrifter er misfornøyd. Dette er ofte som en følge av at bedriftene ikke har gjennomført
grundig forarbeid, planlegging og vurderinger før de har startet prosessene. Forsvaret , som er på vei inn
i en ”outsourcingssituasjon”, ligger i faresonen. Flere krav og overordnede betingelser, satt av Forsvaret
selv, følges ikke på en sikker måte. Dette kan medføre problemer på sikt og ”en outsourcing” uten
ønskelig/optimal effekt.
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Abstract

With the end of the cold war, and a changed security threat, the Norwegian
Armed Force military budget has declined .
The  budget allocated to the purchase of new equipment and the modification
and upgrade of existing systems must be increased in the future to meet the
new (warfighting) scenarios. To meet this challenge CHOD NO have to
reduce the costs and improve the performance of its logistics(support)
organization.

The benefits of outsourcing are apparent every day in our national economy.
Companies report that outsourcing could provide the desired benefits.
Outsourcing enables companies and other organizations to focus on their core
competencies and activities.

The main intention of this study is to discuss if and how implementation of
outsourcing can lower costs and provide  more efficient support(logistics)  to
the Norwegian Armed Forces.
The study discuss the problem through resource-based theory, and  a make-or –
buy perspectives model has been used and developed for analyses and
conclutions(empirical versus theory- test).

The study shows that the Norwegian Armed Forces have to prepare and
analyse ”their” organization prior to any outsourcing activity. Outsourcing
integration must also be well prepared and analysed. Evaluation must be
performed continuously.
Some important areas are:

• Outsourcing as a part of the Norwegian Armed Forces strategy and
development to achieve future goals and visions(?)

• Core competence/activity
• Political  acceptance and approval
• Power/dependence
• Management/culture/boundaries
• Readiness
• Law and regulations
• Cost analyses(lowest costs ?)
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1 Innledning

1.1 Hinder for effektivitet -lederskapsperspektivet

C K Prahalad1 hevder at oppbyggingen av en høypresterende organisasjon i en

forandret foretningsverden er et meget høyt satt mål. De store forandringene i

forretningsverden de seneste årene har ført til at ”den gamle måten”  å gjøre

forretninger på blir mer og mer irrelevant. De fleste ledere har ingen større

ønsker om å helt endre strategi eller skape radikalt en helt ny organisasjon. For

å gjøre dette kreves evnen til å både glemme og lære på nytt. Det er denne

viljen til nytenkning og forandringsvilje som skiller de gode lederne med

helhetsoversikt og strategisk evne fra de lederne som er forsiktige

administratorer. Prahalad hevder at under presset om å prestere mer i en endret

konkurrerende omgivelse fokuserer lederne mer på å forbedre eksisterende

organisasjon og implementere eksisterende strategi.

I boken ”The Boundaryless Organization”2 foreslår forfatterne fire dominante

trekk for å endre fokus i organisasjonen:

• Tempo/hastighet (ikke størrelse)

• Fleksibilitet (ikke rigiditet som ofte er forkledd som rolleavklaring)

• Integrasjon ( ikke spesialisering)

• Innovasjon (ikke kontroll)

Forfatterne har videre gjennom sitt omfattende arbeide med ledere av noen

kjente bedrifter funnet fire vesentlige grenser å bryte:

• Vertikale: Status, autoritet og makt som kan skape individuelle

begrensninger innen organisasjonen. I hierarkiske organisasjoner som f eks

Forsvaret blir dette ofte meget tydelige grenser.

                                                
1 The boundaryless organization, foreword av C K Prahalad (s xiii – xvii). Avsnittet er en
sammentfatning av Prahalads forord til boken The  Boundaryless Organization.
2 R Ashkenas,D Ulrich,T Jich og S Herr, The boundaryless organization s 3,6-9 og 10-12
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• Horisontale: Grenser mellom organisasjonens funksjoner, systemer,

avdelinger og produksjonslinjer. Suboptimering av organisasjonens mål

som gir en form for ”uheldig” konkurranse mellom avdelinger(avdelingens

mål er viktigere enn bedriftens).

Et godt samarbeidsklima med utveksling av informasjon og ideer må kunne

flyte fritt for å bryte disse grensene.

• Eksterne : Grenser/barrierer mellom bedriften og omverdenen(kunder,

leverandører, distributører, sentrale og regionale statlige organ). Bedriften

må være åpen for påvirkning fra eksterne aktører for å kunne fungere bedre

og bli mer effektive. Åpenhet for kunder og omverden vil redusere

grensene og gi en mer effektiv prosess.

• Geografiske: Grenser mellom stater, kulturer og markeder. Bedrifter som,

ofte med basis i ukunnskap, påtvinger andre aktører sin kultur og

arbeidsmåte/prosesser resulterer ofte i konflikter , lav effektivitet og dårlige

løsninger.

Telia /Telenor samarbeider er et klassisk eksempel på dette, og det var

forsterket av politikernes begrensede forståelse for bedriftsøkonomiske

resultater i en ny verden preget av globalisering.

1.2 Offentlig sektor i Norge ekspanderer – har vi råd til dette ?

De senere årene har norske politikere gjentatte ganger snakket om fornyelse

og effektivitet i offentlig sektor senest gjentatt av statsministeren på denne

måte :

”Fornyelse av offentlig sektor er en prioritert oppgave for Regjeringen.

Målet med dette arbeidet er å få til en enklere og mer brukervennlig

forvaltning, mindre detaljstyring og større handlefrihet for det lokale nivå,

reduksjon i omfanget av rapporteringskrav og overføring av ressurser fra

administrasjon til tjenesteyting”3

                                                
3 Statsminister Jens Stoltenberg pressemelding nr 168/2000 av 19 des 2000
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Samme måned poengterer han ovenfor Landsorganisasjonen(LO) at

regjeringen har en klar profil når det gjelder å opprettholde og utbygge

velferdsstaten. Dette er noe som ikke harmonerer med hans tidligere

uttalelse om fornyelse og effektivitet. Jeg siterer:

” Vi har de siste ti årene fått 125 000 flere offentlige ansatte. Bare til neste

år skal vi øke med 12 000 til” 4

Norsk økonomi har vært inne i en langvarig konjunkturoppgang, som nå

har flatet ut. På kort sikt omfatter de økonomiske utfordringene bl a på

knapphet på arbeidskraft, presstendenser i deler av økonomien, svekket

konkurranseevne for norsk næringsliv og sterk variasjon i oljeprisene.

Prognosene fra Finansdepartementet tilsier imidlertid en noe økende vekst i

de nærmeste årene. 5

På noe lengre sikt kan norsk økonomi stå overfor mer fundamentale

utfordringer. Disse er særlig knyttet til den forventede økningen av de

offentlige utgifter til pensjonsordninger, sosiale formål og helsevesen.

Byrdene blir lagt over på færre arbeidstakere samtidig som vår viktigste

inntektskilde(oljeproduksjonen) vil avta.

Fremtidige mindre inntekter til staten kombinert med en økende

statsforvaltning (utgifter) kan gi meget negative resultater . Trenden må

brytes . Statsforvaltningen må satse på nye ledertyper som er i stand til å

gjøre organisasjonene mer fleksible, effektive og mindre. Handlefrihet

(ikke politiske motiver) må gis for at ledere og organisasjoner kan nå sine

oppsatte mål.

                                                
4 statsminister Jens Stoltenberg til Kartellnytt nr 10, 2000 , s3
5 Jf St meld nr 1(1999-2000)



Maj Fagerli, Terje 2001-05-31                  FHS jou.nr. 19 100:1050
Avd 4 / ChP 99-01 Side 9 av 71

1.3 Bakgrunn – Forsvaret i ubalanse

1.3.1 Dobbelt ubalanse
Forsvaret er det viktigste virkemiddelet i norsk  sikkerhets – og

forsvarspolitikk. Det er av avgjørende betydning at Forsvaret kan oppfylle den

sentrale rolle den er tiltenkt. 6

Etter Berlinmurens fall har de økonomiske rammene for Forsvaret vært

synkende . I 1990 var Forsvarsbudsjettet på 26,1 milliarder kroner, mens

budsjettet for 1999 var 23,7 milliarder kroner.7 Investeringsdelen av budjettet

har også vist en synkende tendens. I flg St meld nr 22(1997-98) har

investeringsnivået sunket fra 7 milliarder kroner i 1994 til 5,9 milliarder i 1994.

Budsjettutviklingen og de økonomiske utsikter gir ingen grunn til at nivået vil

endre seg noe vesentlig. For å ivareta en styrkestruktur og kvalitet på materiell

som Forsvaret skal benytte , innebærer denne utviklingen en enorm utfordring i

f t å utnytte budsjettet best mulig.

Forsvaret er derved preget av en dobbelt ubalanse:

• mellom økonomiske tildelinger/budsjetter og oppgaver/ambisjoner samt

• mellom Forsvarets innretting og framtidens oppgaver

1.3.2 Omstillingsprogram – ARGUS 8

Forsvarets nye omstillingsprogram, ARGUS, har som målsetting å sikre

gjennomføringskraft og koordinering av alle endringsprosjekter innen

Forsvarets freds- og støttevirksomhet. Programmet skal realisere betydlige og

varige gevinster gjennom å :

• Restrukturere og rasjonalisere fredsdriften og støtteprosesser;

                                                
6 Forsvarsdepartementet/NOU 2000:20/kap 4.1
7 Samme kroneverdi (uttrykt i faste 1999 kroner)
8 ARGUS har ingen forkortning. ARGUS=ARGOS(Gresk) kommer fra gresk mytologi.
ARGOS var den skarpøyde.Kilde: Nationalencyclopedin(Sverige).
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• Koordinere og rettlede innføring av Forsvarets informasjonssystemer;

• Gjennomføre strukturelle endringer tilpasset FS(Forsvarsstudien) 2000.

Programområdet logistikk ser på mulighetene for å redusere driftskostnadene

knyttet til Forsvarets logistikkvirksomhet.

Forsvarets logistikkfunksjoner sysselsetter i dag omkring 7 000 personer av

Forsvarets 24 000 ansatte, og omsetter for omlag 60 prosent av

forsvarsbudsjettet, og driver svært geografisk spredd.9 En rekke utredninger har

vurdert denne delen av Forsvarets virksomhet , og alle har konkludert med

behov for økt samordning. Regjeringen fremmet i mai 2000 St prp nr 55(1999-

2000), og anbefaler der vesentlige endringer i Forsvarets logistikkfunksjoner.

Etablering av Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) skal effektivisere

logistikkvirksomheten i en samlet organisasjon. Endringene i

mål,konsept,oppgaver og struktur, gjør at tiltakene i St prp nr 55 kan være et

skritt i riktig retning.

Rasjonalisering og effektivisering av Forsvarets virksomhet, med hovedtyngde

mot logistikkfunksjonen,  er utgangspunktet for  denne studie.

1.3.3 Fornyelse av Forsvaret
En fornyelse av Forsvaret har lenge vært nødvendig.1990-tallet var preget av

mislykkede omstillingsprosesser. Konservative og gammelmodige krefter/

ledere må erstattes av nye som er i stand til å endre organisasjonen i en retning

som gir effektivitet10 og produktivitet. Å bryte grenser og barrierer som er til

hinder for effektivitet og produktivitet er ofte en meget lang og ubehagelig

prosess, men kan synes strengt nødvendig.

                                                
9 Forsvarsdepartementet/NOU 2000:20/kap 4.7.1
10 Med effektivitet menes både indre og ytre effektivitet- dvs måloppnåelse og samspillet
mellom organisasjonen og omgivelsene. Rasjonalistisk teori(indre) og systemteori(ytre).
Kilde:Abrahamsson & Andersen, 1998:Organisation,s 259
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1.4 Problemformulering

Etter Berlinmurens fall har USA11 vært nødt til å  endre fokus og forberede seg

på å kjempe i mindre regionale konflikter( som kan opptre samtidig ulike

plasser i verden). Dette har ført til at krav til ledetider for logistikk og

produksjon av kampklare styrker har endret seg  drastisk. Det nye ”konseptet”

krever raske og sikre transporter samt et skreddersydd og fleksibelt

forsyningsapparat. Dette har forøvrig ført til det amerikanske forsvaret har blitt

mer avhengighet av privat sektor og kommersielle bedrifter.12

Teknikkutviklingen har bedret  både presisjonen og manøverevnen til militære

styrker, noe som har gitt vesentlig effektivitetsøkninger. Kommunikasjon- og

informasjonsoverlegenhet er viktige faktorer for fremgang. Endringene i

stridsmiljøet  stiller nye og større krav til logistikken enn tidligere.

”Best business practices, tempered by risk and threat assessments, must be

used to determine where outsourcing, privatization and competition can

improve the performance of these activities”.13

Som jeg innledningsvis påpekte har det tosidige gapet på finansieringssiden og

kostnadssiden de senere år ført til at en betydelig del av materiellparken i

Forsvaret er  foreldet i f t det moderne stridsmiljøs krav .

Den teknologiske utviklingen har avgjørende betydning for hvordan militære

styrker settes sammen og for hvordan militære operasjoner gjennomføres.

Alliansetilknytningen som er en bærebjelke i norsk forsvars- og

sikkerhetspolitikk, krever at Forsvarets styrker har en teknologisk standard som

gjør det mulig å operere effektivt sammen med allierte styrker både i og

utenfor Norge.

En endret sikkerhetspolitisk situasjon med bortfall av Forsvarets tradisjonelle

fiendebilde har de senere år gjort Forsvaret mer utsatt for konkurranse. Pålegg

om reduksjoner og krav om bedre styring av ressursene 14 gjennom

                                                
11 Den kalde krigen var på mange måter preget av rimlig forutsigbarhet og at man hadde en
klar defenisjon av hvem fienden var.
12 Behandlet i kapittel 4.2.
13 DoD march 1996 ”Improving the combat edge through outsoursing” s 2
14 Forholdet mellom drifts og investeringskostnader.
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effektivisering og produktivitet har de siste årene vært virkeligheten som

Forsvaret har vært nødt til å tilpasses.

Forsvarets reduksjoner i de operative styrker( den spisse ende) har ikke

medført reduksjoner i de administrative støttefunksjoner.15 Dette er en

medvirkende faktor til den store ubalansen mellom investerings og

driftskostnadene.

I Forsvarsstudien  2000 legges det vekt på nødvendigheten av en effektiv og

mer rasjonell drevet logistikktjeneste samt vurdering av aktuelle varer og

tjenester for konkurranseutsetting. Det sivile samfunns kapasitet og

kompetanse skal utnyttes der den er tilgjengelig.

I samfunnet forøvrig er det en trend at stadig flere varer og tjenester kjøpes

utenfor egen organisasjon. Bedriftene legger i dag stor vekt på å utvikle sin

kjernevirksomhet og styrke egen konkurranseevne. Er dette noe Forsvaret bør

satse på ?

1.4.1 Hensikten med oppgaven og spørsmålsstillinger
Formålet med hovedoppgaven er å diskutere om Forsvaret kan effektiviseres

gjennom outsourcing. Videre vil jeg vurdere forutsetninger for outsourcing og

hvordan og på hvilken områder  man kan implementere outsourcing i

Forsvaret. De spørsmålsstillinger som ønskes besvart er:

Hva er innebærer begrepet outsourcing ?

Kan Forsvaret effektiviseres gjennom outsourcing ?

Om outsourcing fører til effektivitet betyr det at Forsvaret blir mer effektivt

gjennom outsourcing ?

Hvordan og på hvilken områder kan man implementere outsourcing i

Forsvaret ?

Harmonerer Forsvarets ledelsesfilosofi og  bedriftskultur med outsourcing ?

                                                
15 Ref pkt 1.3.1  25% arbeider med logistikk i Forsvaret
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1.5 Valg av teori

Når outsourcingsbegrepet vokste frem på 1960-tallet var det generelle motivet

å spare penger gjennom større fleksibilitet, større teknisk kompetanse,

fokusering å kjernevirksomhet, forbedret kvalitet og høyere effektivitet. 16

I dag begrunnes outsourcing ofte som et hjelpemiddel for å nå strategiske mål.

Resultatet av dette er at bedrifter legger ut hele avdelinger som ikke innbefatter

kjernevirksomheten.

I forbindelse med at bedrifter legger ut sine ressurser på et antall leverandører

blir organisasjonsstrukturen mer kompleks og det kan være vanskelig å

bedømme bedriftens interne og eksterne grenser. For å klargjøre dette må et

dypt og nært samarbeid etableres.  Det er to sentrale teorier som er brukt i

forbindelse med outsourcing. Jeg vil nedenfor forklare hva teoriene bygger på

samt hvorfor jeg velger en av de.

1.5.1 Transaksjonskostnadsteori(TKT) 17

TKT ble introdusert av Coase(1937) og videreutviklet av Williamson18 på 70

og 80- tallet.

TKT hevder at organiseringen av økonomisk aktivitet avhenger av å balansere

produksjonsøkonomi, som skala, og transaksjonskostnader. Coase stilte

spørsmål om hvilke aktiviteter som som burde organiseres gjennom markeder,

og hvilke som burde organiseres internt. Han utfordret på denne måten

antagelsene om at økonomiske transaksjoner mellom   aktører kunne  håndteres

kostnadsfritt. Hovedutfordringen var således å økonomisere med

transaksjonskostnader. Det var fordi disse varierte med type transaksjon, og

måten transaksjonen var organisert på.

TKT  fikk en ny oppblomstring når Williamson 1975 gav ut ”Markeds and

Hierarchies”. Den videre utviklingen av TKT kan i stor grad tilskrives hans

arbeid.

                                                
16H Giljarås,F Nilsson og J Ödlund,Strategisk logistikk,1999,s46
17  Svein-Erik Bakke,juli 1998: Determinanter for outsourcing, s.22-28,
18 Williamson, O E 1979/1992: Transaction cost Economics. Journal of Law and Econimics s
233-261/Handbook of Industrial organizations, Amsterdam.
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For TKT er den endrede karakter av økonomisk organisering mellom marked

og hierarki over tid  av spesiell interesse. De politiske, sosiale og legale forhold

danner grunnlag for valg av organisasjonsform.

Valg av styringsform avhenger av de egenskaper som TKT hviler på

(Williamson 1985):

• Transaksjonen er basis for analysen

• Kontraktproblemer kan undersøkes og løses innenfor TKT-rammen

• Marked og hierarki er ulike institusjonelle former for å organisere

transaksjoner

• Valg av organisasjonsform avhenger av egenskapen mellom transaksjonen

og effekten til organisasjonsformede markeder og hierarkier

• Transaksjonskostnadene varierer med i f t hvem som beslutter og type

transaksjoner

1.5.2 Ressursbasert teori(RBT) 19

RBT ser på en organisasjon som en portefølje av produktive ressurser. RBT

bygger på at en organisasjons prestasjoner baseres på interne ressurser og

eksistensen av isolerende mekanismer .RBT poengterer viktigheten av en

organisasjons ressurser såvel ved utforming som implementering av strategier i

organisasjonen. RBT forsøker å gi klarhet i hvilke ressurser en organisasjon

besitter da det er ressursene som skaper organisasjonenes unike

konkurransefordel.

Organisasjonens ressurser kan deles inn i materiell og immaterielle tilganger20

samt muligheter og innsatsfaktorer.

Med innsatsfaktorer, tilganger og muligheter som base er det mulig for en

organisasjon å ha strategiske ressurser. En strategisk ressurs innebærer at den

                                                
19 Bakke,Forklaringsfaktorer for outsourcing,1998,s 29-36
20 Edvinsson& Malone,Det intellektuella kapitalet,1997.Immaterielle tilganger mangler fysisk
eksistens men er en verdi for bedriften. F eks intellektuell kapital.
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er vanskelig å etterligne/imitere, er verdifull for organisasjonen samt at det er

knapphet på den. Disse strategiske ressurser må utnyttes for å opprettholde og

utvikle organisasjonens konkurransefordel.

Gjennom å fokusere på organisasjonens unike ressurser (kjernevirksomhet)

forsøker man å bygge opp strategier  som beholder og gir mulighet for å øke

konkurransefordelen.

Ressurser kan i følge Bakke klassifiseres i følgende kategorier:

1. Fysiske ressurser

2. Menneskelige ressurser

3. Organisatoriske ressurser

Bakke hevder videre at Grant(1991) har ”utvidet” dette  til seks kategorier

4. Finansielle ressurser

5. Teknologiske ressurser

6. Immaterielle ressurser

1.5.3 Sammenligning av teorier
Bakke hevder videre at både RBT og TKT er basert på økonomisk teori. RBT

vinkles fra et økonomisk – organisatorisk perspektiv, mens TKT vinkles fra et

økonomisk – juridisk perspektiv.

TKT fokuserer i hovedsak på transaksjonskostnadseffektivitet og ikke på

interne produksjonskostnader. 21 RBT bygger derimot på at en organisasjons

prestasjoner baseres på interne ressurser og har følgelig fokus på

produksjonskostnadseffektivitet.

                                                
21 Bakke, Forklaringsfaktorer for outsourcing, 1998 s .49
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 I RBT er fokus på kostnader en viktig faktor for eksempel i ”make–or–buy”

beslutninger. De to teoriene kan sammenlignes på følgende måte: 22

TKT RBT

Tilnærming Kontraktuell Ressursbasert

Motivasjon Transaksjonskostnads-

effektivitet

Produksjonskostnads-

effektivitet

Atferd Begrenset rasjonalitet

Opportunisme

Risikonøytralitet

Begrenset rasjonalitet

Egeninteresse

Analyseenhet Transaksjon Besluttninger,transaksjoner,

kontrakter,aktiviteter,

prosesser,rutiner,ressurser/

kapasitet, kjernevirksomhet/

kompetanse,funksjoner,

organisasjon.

Analysenivå Organisasjon Organisasjon

Implikasjoner for

outsoursing

Dimensjoner ved

transaksjoner og den relative

effektiviteten til ekstern og

intern organisering påvirker

valg av organisajonsform.

Strategiske aspekter

(egenskaper) ved ressurser og

kapasiteter påvirker valg av

organisasjonsform.

1.5.4 Teorivalg – Forsvarets målsetting for outsourcing
”Forsvaret  vil vurdere å benytte bortsetting av virksomheten(outsourcing)

som et mulig tiltak i moderniseringen av Forsvaret. Bortsetting av virksomhet

innebærer å overlate hele eller deler av virksomheten til en eller flere eksterne

leverandører som på kontrakt forplikter seg å levere avtalte ytelser. Ansvars-

og styringsmuligheter beholdes i såfall internt i Forsvaret.

                                                
22 Bakke, Forklaringsfaktorer for outsourcing,1998,s 48
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Virksomhetsområder som ikke defineres som kjernekompetanseområder kan

være aktuelle for bortsetting. Vurderingen skal gjennomføres i første del av

planperioden , og de skal ha en overordnet styring. Målet med bortsetting av

virksomhet er at den skal føre til en større fokus på strategiske områder,

kvalitetsforbedring av kjernevirksomheten og en reel kostnadsreduksjon”.23

Når man betrakter hvordan Forsvaret ser på mulighetene til å outsource legger

de meget stor vekt på kjernevirksomhet og kjernekompetanse. Dette

harmonerer meget godt med hvordan RBT ser på organisasjoner.

Ressursbasert teori (RBT)er valgt for å belyse problemstillingen.RBT bygger

på at organisasjonens prestasjoner baseres på interne spesielle kompetanser og

ressurser.

Figur 1 : Bruk av de tre lage/produsere eller kjøpe
perspektivene(make-or-buy perspectives). 24

                                                
23 Forsvarsdepartementet-Stortingsproposisjon nr. 45(2000-2001)
24 Henrik Brandes,strategic changes in purchasing,European Journal of Purchasing and Supply
management 1994,1,s79.
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Det er denne modellen (fig 1) jeg vil bygge på når jeg senere i denne

hovedoppgaven skal vurdere implementeringen av outsoursing i Forsvaret.25

1.6 Metode og materiale
1.6.1 Metode
Metoden som jeg har brukt er en kvalitativ fallstudie. ”Fallet” jeg skal studere

er  foreteelsen/begivenheten ”outsourcing i Forsvaret”.

Jeg vil poengtere at outsourcing ikke er noe som er innført i Forsvaret , men

noe Forsvaret i nær fremtid ønsker å vurdere. ”Fallet” er således ikke noe som

har skjedd (historisk), men noe som man kan anta vil bli gjennomført helt eller

delvis på ulike områder i Forsvaret. De fallstudier jeg tidligere har studert er i

stort historiske begivenheter. Dette ”fall”som jeg i denne hovedoppgaven vil

bruke/beskrive vil i stor grad fokusere på dagens utvikling mot en eventuell

fremtidig tilstand samt måter å komme frem til denne tilstanden på.

En kvalitativ fallstudie er meget godt egnet som metode for å systematisk

studere en begivenhet. En av fordelene med fallstudier er at man kan bruke

ulike metoder for innsamling eller analyse av informasjon. Kvantitativ metode

og surveyundersøkelser (intervju-og/eller spørreundersøkelser)  studerer eller

måler normalt et fåtall variabler ved hjelp av mange enheter som blir

undersøkt. Fallundersøkelser/studier kan på den annen side fokusere på  mange

eller alle variabler som er tilgjengelige.

En kvalitativ fallstudie bygger i stor grad på kvalitativ informasjon og er

fleksibel i og med at man kan hente inn informasjon fra dokumenter av ulike

slag, observasjoner og intervjuer. Dette gir et større rom for objektive

vurderinger av situasjonen samt et meget godt utgangspunkt for å se begge

sider av en sak.

Selv om det er flere fordeler med å bruke fallstudien som metode må man hele

tiden forholde seg objektiv til det undersøkte materiellet . Selektiv

undersøkelse/bruk av materiellet i en spesiell retning er fullt mulig , men meget

uheldig for å oppnå et best mulig resultat.

                                                
25 Hvordan modellen skal brukes(forklaring) og utviklingen av den er gjennomført i pkt 4.7.



Maj Fagerli, Terje 2001-05-31                  FHS jou.nr. 19 100:1050
Avd 4 / ChP 99-01 Side 19 av 71

Jeg har i hovedsak valgt å bruke dokumenter (skriftlige kilder) for innsamling

av informasjon i denne oppgaven. Jeg har forøvrig benyttet meg av uformelle

samtaler samt et ikke-standardisert telefonintervju for innsamling av

kompletterende informasjon. Mine egne observasjoner av virksomheten i

Forsvaret over 20 år er selvfølgelig også del av informasjonstilgangen.

En stor fordel med å bruke dokumenter som kildemateriale er dennes egenskap

av stabilitet. En av de store riskene ved bare å fokusere på  intervjuer og

observasjoner er at intervjuerens tilstedeværelse kan påvirke det som skal

studeres og svarene som man får.

På den annen side må man være oppmerksom på  at bruk av dokumenter som

kildemateriale forutsetter en vurdering om dette  er riktig(kildekritikk) og

objektiv informasjon . Ukritisk bruk av dokumenter kan gi et feil bilde av

situasjonen.

Dokumenter er særskilt bra kilder for kvalitative fallstudier , ettersom de kan gi

undersøkelsen en empirisk plattform med hensyn til den kontekst der et

problem eller en spørsmålsstilling hører hjemme.26

1.6.2 Materiale og kilder
Materialet som er brukt er, som nevnt overfor, i hovedsak dokumenter. Jeg har

brukt et utvalg av litteratur om og rundt emnet outsourcing. Fra artikler og

fordypningsrapporter til bøker og studier fra ulike forskningsmiljøer. Videre

har jeg benyttet internetsider.

Materialet om Forsvaret samt emnet logistikk er hentet fra diverse offentlige

dokumenter som stortingsproposisjoner, offentlige utredninger,

fordypningsrapporter, direktiver og håndbøker samt kronikker og taler.

Jeg har gjennomført flere uformelle samtaler med personer ved Forsvarets

Overkommando og Forsvarsdepartementet samt et begrenset telefonintervju

med en av ARGUS-medarbeiderne som arbeider med outsourcing. Muligheten

for gjennomføring av intervjuer og analyse av disse har vært begrenset av

                                                
26 Sharan B Merriam Fallstudien som forskningsmetod,s121
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tidsmessige årsaker. På tross av at det kunne være ønskelig med flere intervjuer

er min vurdering  at de undersøkte områdene er gitt ett rimelig nyansert og

balansert  bilde  i forhold til målsettingen med oppgaven.

Det finnes svært lite anerkjent litteratur skrevet direkte om outsourcing. Dette

har medført at jeg i utgangspunktet har brukt  avhandlingen til Svein-Erik

Bakke og annet av hans skriftlige arbeider ved Norges handelshøyskole og

ARGUS. Hans arbeider er også brukt for å skaffe henvisninger til andre kilder.

Dette har utviklet min mulighet til å få et bedre ”grep” rundt området

outsourcing og gitt meg videre muligheten til å tilegne meg kunnskap om

emnet fra andre anerkjente forfattere. Samspillet mellom teorien og metoden

som jeg har benyttet i oppgaven er utgangspunktet for mine delkonklusjoner og

hovedkonklusjon.

1.7 Avgrensninger og forutsetninger

Hovedoppgaven vil i hovedsak omhandle outsourcing, logistikk og

logistikkledelse i Forsvaret. Videre avgrenser jeg oppgaven i tid fra

Berlinmurens fall (1989) hvor det sikkerhetspolitiske grunnlager for Forsvaret

ble endret . Dette var også tidspunktet hvor trenden med de synkende

økonomiske rammer for Forsvaret startet. Det er videre naturlig å avgrense

oppgaven tidsmessig frem til 2005 hvor omleggingen av Forsvaret skal være

gjennomført.27

1.8 Definisjoner

I hovedoppgaven finnes det en del ord og begrep som må defineres for at

leseren og forfatteren skal ha det samme utgangspunkt(tolkning) når man leser

oppgaven.

                                                

27 St prop nr 45(2000-2001),Omlegging av Forsvaret i perioden 2002-2005
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1.8.1 Outsourcing28

Bortsetting av virksomhet innebærer å overlate hele eller deler av ulike

virksomhetsområder til en eller flere eksterne leverandører som på kontrakt

forplikter seg til å levere avtalte ytelser. Dette vil jeg komme tilbake til i

kapittel 4.

1.8.2 Logistikk29

Betegnelse for forsyningsstjeneste i den videste forstand.

Omfatter: Tilveiebringelse og anvendelse av tjenester, materiell og forsyninger

til støtte for militære operasjoner og omfatter såvel opplæring, planlegging som

gjennomføring av disse virksomheter:

• Forsyning

Anskaffelse, lagring og fordeling av materiell og forsyninger

• Vedlikehold

Tiltak for å holde materiell i brukbar stand (forebyggende vedlikehold) og

tiltak for å føre materiell tilbake til brukbar stand( berging og reparasjon).

• Transport

Flytting av personell, materiell og forsyninger samt transportkontroll( inkl

trafikkregulering)

• Sanitets- og veterinærtjeneste

                                                

28 ARGUS,outsourcing hva er det for noe ?, s 1, 27/12-00.
29 Forsvarssjefens Direktiv for Logistikk,ADM-VI-7
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• Forebyggende helsetiltak, herunder næringsmiddelkontroll, innsamling,

førstehjelp, sortering, evakuering, hospitalisering og behandling av syke og

sårede mennesker og dyr.

• Bygg- og anleggstjeneste

Nyoppførelse/bygging og vedlikehold av stasjonære installasjoner og

anlegg, inkl stasjonære sambands- og sperreanlegg

• Spesiell administrative tjenester

Materiellforvaltning er all utøvende virksomhet i forbindelse med å

anskaffe, disponere og ta vare på materiell og gi bestemmelser for bruken

av det. Kjøp som regionale og lokale enheter tillates å foreta.

1.8.3 Operativ logistikk
NATO og Forsvarets felles definisjon:

Consumer logistics (also known as: operational logistics). That part of

logistics concerning reception of the initial product,

storage,transport,maintenance(including repair and serviceability),operation

and disposal of materiel. In consequence, consumer logistics includes stock

control, provision or construction og facilities needed to support production

logistic facilities), movement control, reliability and defect reporting, safety

standards for storage, transport and handling related training”.30

1.8.4 Forsyningsstjeneste.31

Fellesbetegnelse for all aktivitet for å tilføre Forsvaret på riktig tid og sted og i

riktig mengde det som er nødvendig for virksomheten

(Personell,våpen,ammo,mat,kjøretøyer,intendanturmateriell,sambands-

materiell mm). Forsyningstjenesten omfatter også en rekke serviceytelser som

transport, sanitet, byggevirksomhet, vask, rens, reparasjon og vedlikehold.

Videre omfatter den det som skal tilbakeføres fra avdelingene, f eks

syke,sårede, bytte- og reparerbart materiell.

                                                
30 NATO logistics handbook,chapter 1,s 2
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1.9 Disposisjon

Hovedoppgaven er delt inn i fem hoveddeler(kapittel). Det første kapittelet er

en innledning til det problem som skal behandles. Innledningen redegjør også

for hvilke metode og teori som er valgt.

Det andre kapittelet inneholder en beskrivelse av outsourcing  fra et  teoretisk

perspektiv, videre også  erfaringer som er gjort med outsourcing de senere

årene. Kapittelet avsluttes med en delkonklusjon(analyse).

Det tredje kapittelet belyser og beskriver Forsvarets organisasjon, ledelse og

kultur, med en avsluttende delkonklusjon (analyse).

I det fjerde kapittelet diskuteres teori versus empiri. Dette kapittelet i sin helhet

en analyse av innholdet/empiri i de fire første kapitteler. Kapittel fire avsluttes

med en delkonklusjon/sammenfatning.

Kapittel fem inneholder hovedkonklusjon med sammenfatning av

hovedoppgaven og svar på spørsmålene.

2  Outsourcing

2.1 Outsourcingens strategiske tilnærming.

”Jag vet hur det är att bli outsourcad”32

 Det er få ord som har større negativ innvirkning på de ansatte i en bedrift enn

ordet outsourcing. Men hva er egentlig outsourcing ?

Det engelske ordet outsourcing er en kombinasjon av ordet ”outside” og

”resourcing”.33 Forsvaret har oversatt ordet til ”bortsatte arbeider”, ellers er

                                                                                                                                
31 Forsvarssjefens direktiv for logistikk,ADM VI-3
32 Ronny Nilsson, VD for Flextronics i vest-Europa. Uttalt til  ”Näringsliv” den 5 februar 2001
i f m at Flextronics skal ta over mobiltelefontilvirkningen for Ericsson. Han har har  blitt
outsourcad 2 ganger tidligere.
33 H Giljarås,F Nilsson og J Ödlund,Strategisk logistikk,1999,s 45.
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også ”utkontrahering” flittig brukt. Jeg vil i denne hovedoppgaven bruke ordet

outsourcing , da dette er det begrepet som er mest kjent og brukes

internasjonalt.

Litteraturen preges av manglende forståelse for outsourcing som ofte sees på

som et moteord (som en geskjeftig konsulentbransje har vært flink til å

markedsføre og selge) som er forvirrende og som ofte har blir misforstått.34

Outsourcing er et resultat av to nye strategiske tilnærminger:

1. Konsentrasjon av organisasjonenes egne ressurser om kjernekompetanser.

2. Outsourcing av andre aktiviteter som en organisasjon verken har ett kritisk

strategisk behov for , eller spesielle ferdigheter på.

En bedrift/organisasjon kan skaffe forskjellige eksterne ytelser35 gjennom full

outsourcing, full insourcing eller ulike mellomformer.

2.2 Trender innen outsourcing

Bakke36 hevder at situasjoner hvor organisasjoner i større grad synes å

konsentrere seg om sin kjernevirksomhet har åpnet for et større marked for

organisasjonsrettede tjenester. I nordisk sammenheng ser vi til dels en parallell

utvikling i offentlig sektor, hvor konkurranseutsetting og privatisering av

tjenesteproduksjon antas å ha et stort potensiale for effektivisering.

Outsourcing er hverken nytt, eller ensartet fenomen. Outsourcing som fenomen

synes dog å ha forandret seg over tid. Bakke hevder videre at dagens

outsourcingspraksis har endret seg på følgende måte i forhold til 70-tallets

outsourcingspraksis :

1. Store organisasjoner outsourcer selv om studier viser at størrelse ikke

påvirker outsourcingsbeslutningen.

                                                
34 Svein –Erik Bakke,ARGUS,Outsoursing-hva er det for noe ?,27/12-00.
35 Eksterne ytelser kan være utvikling,produksjon,lagerhold,distribusjon, systemdrift,
vedlikehold,ledelse og støtte.
36 Svein-Erik bakke,Forklaringsfaktorer for outsourcing,mai 1999,Norges handelshøyskole
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2. Større bredde og dybde av tjenesten outsources.

3. Leverandører aksepterer mer ansvar og risiko.

4. Naturen på relasjonen med tjenesteytelser er i utvikling, og er i mange

tilfeller et partnerskap.

5. Høyere teknisk kompleksitet

Hovedtrenden i dag er at vektleggingen av outsourcing har vel så mye

strategisk rolle, som en taktisk rolle. Tidlig interesse innenfor outsourcing

fokuserte primært på kostnadsreduksjoner i driften som følge av å eksponere en

organisasjon for markedspress. Etter hvert er det blitt et strategisk syn på

outsourcing som har resultert i at bedrifter legger ut hele avdelinger/funksjoner

som ikke er en del av kjernevirksomheten.

2.3 Sivile bedrifter/organisasjoner satser på outsourcing

Utviklingen i den vestlige verden går i retning av utstrakt bruk av outsourcing i

bedriftsorganiseringen. Nedenfor følger noen eksempler fra USA som viser noe

av  omfanget :

”A 1994 study conducted by Pitney-Bowes Management Services found that 77

percent of 100 Fortune 500 firms surveyed outsourced some aspect of their

business support services.

A 1992 study of 1,200 companies conducted by the Outsourcing Institute found

that 50 percent of firms with information technology budgets over $5 million

are either outsourcing or actively considering it.

A 1994 study conducted by KPMG-Peat Marwick of 309 Fortune 1,000

companies found that 48 percent outsourced warehousing functions.

A 1994 study conducted by the Olsten Corp. of 400 firms found that 45 percent

outsourced payroll management functions”.37

                                                
37 U.S Department of Defence, Defence Issues:Vol 11,no 30”Improving the combat edge
trough outsoursing”mars 1996,s 6
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Det nordamerikanske advokatfirmaet Gordon & Glicksons har ved en

undersøkelse funnet ut at 54% av outsourcingsrelasjonene i USA ikke har

lykkes.38 Hvorfor outsourcingsrelasjoner ikke  lykkes skal jeg behandle videre i

dette kapittel.

2.4 Begrepet outsourcing

Begrepet outsourcing kan lett oppfattes feil. Begrepet må oppfattes likt hvis

man skal kunne kommunisere og diskutere det på en fornuftig måte. Begrep

som ofte blandes er:

• Outsourcing

• Kjøp av tjenester

• Konkurranseutsetting

• Crossourcing

• Privatisering

Jeg vil nedenfor forklare hva de  tre mest brukte begrepene omfatter.

2.4.1 Outsourcing
Outsourcing har en rekke definisjoner som:

”   contracting with outside vendors to do various… functions”39

”… contracting out…”40

”…make-or-buy…”41

Forsvaret har definert outsourcing (bortsatte arbeider) på følgende måte og det

er denne definisjon som jeg i denne hovedoppgaven vil bruke i mitt videre

arbeid:

                                                
38 H Giljarås,F Nilsson og J Ödlund,Strategisk logistikk,1999,s 45.
39 Antonucci et al The pros and Cons of IT Outsourcing, Journal of Accountancy(1998:26)
40 Harrison,B. Kelley,M R Outsoursing and the Search for Flexibility”,Work employment and
Society,7(2) 213-235
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”Bortsetting av virksomhet innebærer å overlate hele eller deler av ulike

virksomhetsområder til en eller flere eksterne leverandører som på kontrakt

forplikter seg til å levere avtalte ytelser.” 42

Ansvars- og styringsmulighetene vil fortsatt beholdes internt i Forsvaret.

Outsourcing krever organisasjonsendringer.

2.4.2 Konkurranseutsetting
”Tiltak som sikter på å utsette offentlig  virksomhet for konkurranse med et

formål om å oppnå økt effektivitet ”43

Konkurranseutsetting er en situasjon hvor en bedrift/organisasjon utsetter sin

produksjon for konkurranse ved å bruke markedet aktivt, og lar interne og

eksterne leverandører konkurrere om oppdrag. Konkurranseutsetting innebærer

at både deler av leverandørrollen(arbeidsgiver- og driftsansvaret), og eventuelt

eierrollen overføres til interne eller eksterne aktører. Bestillerrollen

(finansiering, besluttning, utforming, kontroll og oppfølgingsavsvaret) kan ikke

overføres. Konkurranseutsetting forutsetter ikke endring i organisasjonen. Den

interne leverandøren blir utsatt for konkurranse og kan også omfatte

kjernevirksomheten. Trenger ikke å føre til at en ekstern leverandør overtar

oppgaven(e).

2.4.3 Privatisering
”Innebærer at private aktører helt eller delevis overtar ansvaret for , eller

utførelsen av produksjon fra det offentlige, det vil si å overføre offentlig

aktivitet til det private ”.44

Privatisering innebærer at det offentlige frasier seg ansvaret – og

styringsmulighetene. Dette gjelder ikke ved outsourcing.

                                                                                                                                
41 Maltz,A.,Ellram,L M: Total Cost of Relationship: An Analytical framework for the logistic
Outsoursing Decition. Journal of Business logistics,18,45-66
42 Stortingsprop. Nr. 45 (2000-2001)
43 Svein-Erik Bakke, Argus,outsourcing,konkurranseutsetting  og privatisering s 1
44 Ibid,s 1
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2.5 Fordeler og ulemper ved outsourcing

Et økende antall bedrifter/organisasjoner har oppdaget fordelene med

outsourcing. Antall bedrifter som har valgt å outsource har økt kraftig de

seneste årene og i 1996 ble den totale verdi av USA’s outsourcingsavtaler

oppgitt til å være 5,6 milliarder kroner(SEK), som var en økning på 10 prosent

sammenlignet med året før.45 Økningen kommer på tross av at de vet at det er

store risker ved outsourcing og et f eks 40 prosent av de som har outsourcet

sine dataavdelinger er misfornøyde. Det er derfor spesielt viktig å gjennomføre

dyptgående analyser av hvilke fordeler og ulemper man kan bli ”utsatt for” i

hvert tilfelle.

2.5.1 Fordeler ved outsourcing
Det er mange fordeler med outsourcing som det faktum at outsourcede

avdelinger reduserer bemanning, drifts- og utviklingskostnadene.46 For å

opprettholde konkurranseevne er det også meget viktig at bedriften fokuserer

på kjernevirksomheten og derved kundene.47 Andre fordeler kan være større

fleksibilitet, tilgang til ny teknologi, unngå større investeringer samt frigjøre

kapital , fokusere på strategiske målsettinger mm. 48

2.5.2 Ulemper med outsourcing
Når man outsourcer vil nye aktører operere i bedriften. 49 Dette krever at meget

godt planlagte og gjennomtenkte kontrakter må opprettes. På tross av

gjennomarbeidede kontrakter medfører outsourcing at man blir meget avhengig

av leverandøren.Dette kan medføre at det blir svært vanskelig å bytte

leverandør når kontrakten går ut.50

 Leverandøren vil også sitte inne med svært mye informasjon om bedriften,

som kan misbrukes.51 Interne problemer kan også oppstå , da det er svært

sjelden at de ansatte er positive til en outsourcing av dem selv. 52 Dette kan

                                                
45 H Giljarås,F Nilsson og J Ödlund,Strategisk logistikk,1999,s 47.
46 Ibid,s 47.
47 Ibid,s 47
48 ARGUS,outsourcing- motiver og farer,s2,27/12-00.
49 H Giljarås,F Nilsson og J Ödlund,Strategisk logistikk,1999,s 48
50 Ibid,s 48
51 Ibid,s 49
52 ARGUS,Outsourcing og de ansatte, s1,2001



Maj Fagerli, Terje 2001-05-31                  FHS jou.nr. 19 100:1050
Avd 4 / ChP 99-01 Side 29 av 71

medføre former for sabotasje og negativitet i forhold til den potensielle

leverandøren og egen organisasjon.

Hastverksarbeid og lite gjennomtenkte kontrakter vil selvfølgelig få negative

følger for bedriften. Andre ulemper kan være tap av styring og kontroll,

vanskelig å ”ta tilbake”, tap av kjernekompetanse (kritisk kompetanse), skjulte

kostnader mm.53

2.6 Hvilke faktorer er viktig for en velfungerende integrering mellom
kunde og leverandør?

Jeg vil i  kapittel 4 ta for meg integrasjonsprosessen /outsourcingsprosessen.

For at denne prosessen skal lykkes i et lengre perspektiv er det en del

egenskaper som bør oppfylles.

1. En overordnet faktor er bedriftens ledelse og interne/eksterne

kommunikasjon. En organisasjon som er bygd opp på hierarkier med

”fastbankede” rutiner og ”vanntette skott” både mellom sidefunksjoner og

nivåer vil få betydelige problemer med å implementere en velfungerende

outsourcingprosess. En ledelse og bedriftskultur som er preget av

gjennomtrengelighet i prosesser og grenser vil ha en langt større mulighet

til å lykkes.54

2. Fortrolighet og trygghet mellom partene må etableres for å ”nøytralisere”

all den usikkerhet som er en naturlig , spesielt, i første fase av en

outsourcingsprosess.55 Dette er noe som krever tid og partene bruker

tradisjonelt den første fasen til å lære hverandre å kjenne(på godt og vondt)

med noen ”mindre farlige” aktiviteter.

3. Partene må tilpasses hverandre. Dette er meget viktig, slik at det f eks ikke

blir en ”monolog” fra kjøper til leverandør som ikke noen er tjent med. Det

vil si en felles tilpasning som kan utvikle begge parter og utnytte hver parts

beste sider.56 Man vil igjennom hele prosessen få en rekke erfaringer som

                                                
53 ARGUS,Outsuorsing –motiver og farer s 2, 2001
54 Ashkenas,R,Ulrich,T,Jich,T og Herr,S,The Boundaryless organization,1995, s 3,6-9 og s10
55 H Giljarås,F Nilsson og J Ödlund,Strategisk logistikk, s 52,1999.
56 Ibid, s 52,1999.
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har utviklet seg gjennom hele prosessen. Erfaringen går blant annet ut på å

forstå den annens bedriftskultur og måte å arbeide på.

2.7  Outsourcing - delkonklusjon

Når outsourcingsbegrepet vokste frem på 1960-tallet var motivet i allmennhet å

spare penger gjennom større fleksibilitet, økt teknisk kompetanse, fokusering

på kjernevirksomhet, forbedre kvalitet og gi høyere effektivitet.

I dag er outsourcing  i større grad sett på som et hjelpemiddel for å nå

strategiske mål. 57 Resultatet av dette er at bedrifter outsourcer hele

avdelinger/funksjoner som ikke er en del av kjernevirksomheten.

Det er  mange bedrifter som de seneste 10-årene har oppdaget fordelene ved

outsourcing. De langsiktige virkningene av outsourcing vet man lite om og kan

slå i begge retninger. Den økende globaliseringen, oppkjøp,allianser mm kan

påvirke den langsiktige strategien for en bedrift som har lagt ut deler av sin

virksomhet. Outsourcing krever også et nært samarbeid mellom bedriften og

leverandører. Dette kommer bl a av at bedriftsstrukturen blir mer kompleks ved

at man legger ut deler av sine ressurser på ulike leverandører.

Det nordamerikanske advokatfirmaet Gordon & Glicksons har ved en

undersøkelse funnet ut at 54% av outsourcingsrelasjonene i USA ikke har

lykkes.58 Det kan være mange årsaker til dette. En viktig faktor kan være at

bedriftene ikke har kartlagt og analysert hvor problemet i organisasjonen ligger

samt motivet for outsourcing. Kjernevirksomhet, kjernekompetanse og andre

overordnede betingelser må være definert og vedtatt for videre strategi.

Vellykket outsourcing krever at man gjør et betydelig forarbeid som er

systematisk og metodisk.59 Kontinuerlig evaluering må gjennomføres for

kvalitetssikring. Videre er klar overordnet styring og ledelse med riktig og god

informasjon til de ansatte av stor viktighet hvis man skal lykkes. Forståelse for

egen og leverandørers bedriftskultur er en videre forutsetning. Man bør også

                                                                                                                                

57 H Giljarås,F Nilsson og J Ödlund,Strategisk logistikk,1999,s 45.
58 Ibid,1999,s 45.
59 Svein-Erik Bakke, ARGUS,kritiske forhold med outsourcingsvurderinger,27/12-00
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leve etter en av de norske fjellvettreglene som sier at ”det aldri er for sent å

snu” . Bakke hevder at det, i denne sammenheng, er viktig med en

gjennomarbeidet beredskapsplan for tilbakeføring av funksjonen inn i egen

organisasjon. 60 Avslutningsvis kan man konkludere med at reduserte kostnader

og bedre effektivitet ikke er noe man får gratis ved å sette ut virksomheten.

3 Beskrivelse av Forsvaret

3.1 Sikkerhetspolitiske mål og Forsvarets hovedoppgaver61

Det er et overordnet mål for norske myndigheter å ivareta de nasjonale

interesser innenfor de ulike sikkerhetspolitiske samarbeidsstrukturer. Det er

bred enighet om de overordnede mål for norsk sikkerhetspolitikk, som fortsatt

vil være:

• å forebygge krig og medvirke til stabilitet og fredelig utvikling

• å beskytte norsk handlefrihet ovenfor politisk og militært press og ivareta

norske rettigheter også i internasjonale samarbeidsprosesser

• å trygge norsk suverenitet

Norsk forsvarspolitikk hviler på fire gjensidige forsterkende prinsipper:

• et nasjonalt balansert forsvar

• alliert militært samvirke og internasjonalt samarbeid

• totalforsvar

• verneplikt

Forsvarspolitikken utgjør den sentrale del av regjeringens sikkerhetspolitikk,

og Forsvaret er vårt viktigste sikkerhetspolitiske  virkemiddel. Ut fra

forsvarskonseptet deles Forsvarets oppgaver inn i følgende hovedgrupper:

                                                
60 Ibid,27/12-00
61 Fakta om Forsvaret ,s 10 og 11,2001
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• invasjonsforsvar

• territorialforsvar

• krisehåndtering

• suverenitetshevdelse og myndighetsutøvelse

• etterretningstjeneste

• sikkerhetstjeneste

• internasjonalt militært engasjement

• redningstjeneste

• annen samfunnsnyttig bruk av Forsvaret

Alle deler av samfunnslivet er forpliktet til å ta del i forsvaret av Norge. Dette

forutsetter et nært samarbeid mellom sivile og militære myndigheter innenfor

et totalforsvarskonsept.

En rekke oppgaver som i mange andre land ivaretas av den militære sektor

dekkes i Norge av den sivile sektor. Dette gjelder spesielt forsyninger og

transport. Ved krig kan Forsvaret rekvirere sivile fly/helikoptere, skip, kjøretøy

o l. Evnen til omfattende mobilisering av hele det norske samfunn er av

vesentlig betydning for landets samlede forsvar.

Man må derfor se Forsvarets og det sivile beredskapsapparat i sammenheng for

å få et fullstendig bilde av Norges forsvarsevne.

3.1.1 Sammenhengen mellom Forsvarets oppgaver, struktur og virksomhet62

Forsvarets oppgaver er utgangspunktet for utviklingen av Forsvarets struktur

og innrettingen av Forsvarets virksomhet. Å sikre en balansert og fleksibel

evne til å løse hele spennet av oppgaver - invasjonsforsvar, territorialforsvar,

krisehåndtering, suverenitetshevdelse og myndighetsutøvelse,

                                                
62 St melding nr 22 (1997-98)
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etterretningstjeneste, sikkerhetstjeneste, internasjonalt militært engasjement,

redningstjeneste og annen samfunnsnyttig bruk av Forsvaret - utgjør selve

kjernen i forsvarsplanleggingen.

Det er mange og til dels kompliserte sammenhenger mellom Forsvarets

oppgaver, struktur og virksomhet. Forsvarets ulike enheter og sektorer bidrar til

å løse dels forskjellige oppgaver og dels forskjellige deler av samme oppgave.

Forsvarets oppgaver kan deles inn i to hovedkategorier:

fredstidsoppgaver som Forsvaret utfører som en del av sin ordinære virksomhet

i fredstid, det vil si suverenitetshevdelse og myndighetsutøvelse,

etterretningstjeneste, sikkerhetstjeneste, internasjonalt militært engasjement,

redningstjeneste og annen samfunnsnyttig bruk av Forsvaret

krigsoppgaver som Forsvaret utfører i krise og krig basert på

mobiliseringstiltak. Krigsoppgavene har størst betydning for Forsvarets

struktur og virksomhet, men utføres bare etter mobilisering.

Kriser kan omfatte en rekke ulike situasjoner, og oppgaven krisehåndtering

hører derfor inn under begge hovedkategoriene.

Evnen til å løse Forsvarets oppgaver i fred, krise og krig må baseres på

Forsvarets styrkestruktur, styrkenes reaksjonsevne og styrkenes utholdenhet.

Oppgavespekteret med invasjonsforsvar som den mest krevende, setter

kravene. Det meste av Forsvarets kapasiteter er resultatet av

kompetanseoppbygging og investeringer gjennom de siste tiår, men disse

kapasitetene eldes naturligvis fra det ene år til det andre. Utvikling og

vedlikehold av styrkestrukturen danner derfor grunnlaget for Forsvarets

virksomhet i fred. Samtidig skal Forsvarets fredsorganisasjon løse

fredstidsoppgavene.
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3.2 Forsvarets styringskonsept

Forsvarets styringskonsept som ble forelagt Stortinget i St meld nr 16 (1992-

93), består av en styringsmodell og fire ledelsesprinsipper.63 Styringsmodellen

skiller mellom primær- og støttevirksomhet . Primærvirksomheten skal sørge

for at Forsvaret løser sine oppgaver, mens støttevirksomheten omfatter

verksteder, forvaltning64, fellesinstitusjoner mm, som leverer varer og tjenester

til primærvirksomheten. Styringen er delt i en vertikal og en horisontal

dimensjon. Den vertikale dimensjonen omfatter styringen fra foresatt

myndighet i forhold til undergitte enheter og inkluderer utforming av oppdrag

(mål) og tildeling av ressurser. Hver undergitt enhet utfører sitt oppdrag og

rapporterer sine resultater tilbake. Den horisontale styringen er basert på

samhandling mellom selvstendige enheter i organisasjonen. Slik samhandling

bygger på «kunde/leverandørforhold». Dette illustreres i figur 2:

Figur 2: Styringsmodellen for Forsvarets virksomhet65

                                                
63 St.melding nr 22(1997-98)
64HFK,LFK og SFK forvaltningsorgan  under FSJ. FBT er forvaltningsorg. under FD. FTD er
fellesintitusjon under FD.
65 St meld nr 16(1992-1993)
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Styringskonseptets ledelsesprinsipper er innrettet mot lederatferd på alle nivåer

og i alle deler av organisasjonen, og består av:

• klargjøring av ansvar og myndighet

• delegering av oppgaver og myndighet så langt dette er hensiktsmessig

• ansvar og myndighet følges ad

• ansvar gjøres gjeldende

3.2.1 Logistikk/forvaltning vs kunden
Når man ser på relasjonen mellom forvaltningen og kunden(e)66 er oppgaven å

støtte alle deler av Forsvarets produksjon. Kundens behov kan omfatte

nyanskaffelser av nytt materiell og systemer samt oppdatering av eksisterende

materiell og systemer. Videre omfatter dette drift og vedlikehold, tekniske

direktiver og kontroll. Summen av dette benevnes ”materiell stridsevne”.

”Kunden står ovenfor et massivt behov for fornyelse av materiell- og

systemportefølje. Samtidig krever driften så store uttellinger at

investeringsbehovet ikke kan tilfredsstilles”67

 Kostnadsdriverne på driftsiden omfatter i hovedtrekk:

• Styrkeproduksjon som ledes av Generalinspektørene(GI). GI’ene er på

vegne av Forsvarssjef (FSJ) utøvende myndighet innen sine

ansvarsområder. Denne virksomhet omfatter all mannskaps- og

befalsutdanning samt repetisjonstjeneste og testing av materiell og systemer

i bruk. Videre skal den opprettholde materiellberedskapen for å

opprettholde styrkenes stridsverdi og stridsutholdenhet. GI’ene skal

utarbeide brukers krav til funksjoner og ytelser og som

totalprosjektansvarlige gi oppdrag til sjef forsyningskommandoene.

                                                
66 Kunde =Forsvaret/forsvarssjefen
67 STYFOR,rapport fra deloppdrag 1,materiellforvaltningen i Forsvaret 15/12-98,s 7.
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• Operativ virksomhet som i hovedsak initieres av de

Øverstkommanderende (ØK’ene).68 Denne virksomhet omfatter

sammensatte øvelser i samarbeid med styrkeprodusentene, og oppgaver

knyttet til overvåkning, suverenitetshevdelse og støtte til samfunnet.

ØK’ene har ansvaret for å stille operative krav til logistikken for å sikre

gjennomføring av de operative planer/planverk. Videre skal de kontrollere

planleggingen og gjennomføringen av logistikktjenesten opp mot de

operative krav, og rapportere mangler til forsvarssjef. De skal videre

samarbeide med de sivile myndigheter og beredskapsorganer for å sikre

nødvendig støtte til det militære Forsvar.

• Internasjonale operasjoner kan omfatte innsats fra en eller flere

forsvarsgrener. Der hvor flere forsvarsgrener er involvert innen samme

operasjonsområde finner man også koordineringsbehov mellom disse, og

involverer flere forvaltninger samtidig.

• Forberedelse av krigsorganisasjonen og beredskapsplanleggingen som

ledes av alle ledd, Forsvarets Overkommando (FO), Forsvarskommandoer

(FK’er) og styrkeprodusenter, og hvor drift av beredskapsbeholdninger i

hovedsak er kostnadsdriverne.

3.2.2 Svakheter i dagens logistikkorganisasjon
Det er i en årrekke påpekt store svakheter i logistikkorganisasjonen som

påvirker effektiviteten og unødig høyt ressursforbruk i forhold til de

oppgaver/funksjoner Forsvaret skal ivareta. Mye kan skyldes at Forsvaret ikke

har maktet å samordne ressursene mot felles mål/oppgaver samt at Forsvaret

ikke har sett gevinsten med å slå sammen forsyningskommandoene som

forbruker den største andelen av Forsvarets tildelte midler. Kompetanse innen

logistikkledelse ,spesielt området operativ logistikk, er nesten ikke tilstede.

Noen av svakhetene er listet nedenfor og er tatt ut av stortingsproposisjon nr

55(1999-2000):69

                                                
68 ØK=Øverstkommanderende. Sjefene for, repektive, Forsvarskommando syd og nord.
69 Stortingsproposisjon nr 55(2000-2001) Forsvarets logistikkfunksjoner.Fremtidig virksomhet
styring og organisering.
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• I dag er logistikkfunksjonene organisert for å ivareta oppgaver innenfor

egen forsvarsgren. Dette har gitt et dårlig grunnlag for samordning av

forsvarsgrenenes innkjøp, lager, distribusjon og vedlikehold.

• Det er rom for store forbedringer i gjennomføringen av

anskaffelsesprosjekter.

• Det er identifisert forbedringsområder i gjennomføringen av

forvaltningenes prosesser. Forbedringer vil kunne føre til lavere

ressursbruk og økt måloppnåelse.

• Eierrollen til forsvarssjefen er ikke i tilstrekkelig grad rendyrket. I praksis

har dette ført til at de viktigste kundene (generalinspektørene) også har fått

utøvelsen av eierrollen på forsvarssjefens vegne. En slik rolleblanding

skaper uklare ansvarsforhold.

• Grunnlaget for gjennomføring av styringskonseptet er ikke etablert.

Klargjøring av roller og ansvar ved å skille mellom primær- og

støttevirksomhet er ikke gjennomført fullt ut. Horisontal samhandel og

kundefinansiering er kun innført i begrenset grad.

• Forvaltningene har store problemer med å rekruttere og beholde personell.

• Forholdet mellom oppgaver og kompetanse er i en del tilfeller ikke

tilfredsstillende.

• Målene for Informasjonssystemvirksomheten (IS) er bare nådd i begrenset

grad. Ledelsen har ikke hatt tilstrekkelige virkemidler for å utøve

myndighet og styre utviklingen.

• Forsvaret mangler helhetlig styrings- og ledelsesinformasjon.

Etter Forsvarsdepartementets oppfatning er det svært viktig å rette på disse

forholdene. Dagens organisering og eierstruktur innebærer blant annet at det

eksisterer parallelle fagmiljøer, og dette gjør at ressursene ikke utnyttes godt

nok. Anbefalingen om å samle alle logistikkfunksjonene under en felles ledelse
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i Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO), vil bøte på dette, rydde opp i og

klargjøre ansvars- og myndighetsforholdene og legge til rette for en effektiv og

rasjonell utnyttelse av de knappe ressursene som i dag er spredt på en rekke

virksomheter.

3.2.3 Ny struktur- endring av forvaltningens logistikkorganisasjon
I St.prp.nr. 55(1999-2000) om Forsvarets logistikkfunksjoner – framtidig

virksomhet, styring og organisasjon foreslo regjeringen å etablere en felles

logistikkorganisasjon for hele Forsvaret  – FLO. Ved etablering av FLO

opprettes det en hovedstruktur under forsvarssjefen som vil bestå av operativ

virksomhet, styrkeproduksjon og FLO (logistikk).Videre skal FLO ved

etableringen bestå av forsyningskommandoene 70, Forsvarets tele- og

datatjeneste (FTD),  materielldelen av FO/Sanitetsstaben (FO/SAN), deler av

de regionale forsyningskommandoene og Forsvarets øvrige verksteder og

lagre.71 FLO vil være kundefinansiert.72 ØK’er og GI’er vil være

bevilgningsfinansierte.

På ledelsesiden vil forsvarssjefen i den nye strukturen, som tidligere, ha

alminnelig kommando73 over alle ledd innenfor sitt ansvarsområde. Denne

myndighet vil han utøve direkte over de to ØK’er, GI’er og sjef FLO.

Stortingsproposisjon nr 55 må ses i lys av hele den foreslåtte

omorganiseringspakken og den nye utforming og struktur som er gitt i

Stortingsproposisjon nr 45 (2000-2001). Det legges vekt på følgende:

• Fleksible styrker med evne til fellesoperasjoner

• Evne til å samvirke med allierte styrker og sivile aktører

• En kompetanserettet tilnærming

• Konsentrerte strukturer og færre ansatte

                                                
70 Består av Hærens forsyningskommando(HFK),Sjøforsvarets forsyningskommando(SFK) og
Luftforsvarets forsyningskommando(LFK).
71 St prp nr 45(2000-01)Omlegging av Forsvaret i Perioden 2002-2005, kap 5.5.1 logistikk
72 Hovedkundene vil være ØKN/ØKS(operativ virksomhet) og GI’ene(styrkeprodusentene).
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• Styrket strategisk ledelse og reduserte stabs, støtte- og ledelsesenheter

3.3 Forsvaret - Delkonklusjon

Forsvarets krigsstruktur har over de siste 10 år  blitt drastisk redusert.

Fredsstrukturen med støttefunksjonene (drift og produksjon) er ikke på samme

måte berørt. Denne må tilpasses til de oppgaver som Forsvaret har og fremtidig

vil ha. Dette vil medføre at vi må ha en mer fleksibel , effektiv og mindre

organisasjon på drifts og produksjonssiden. Ressurser kan da frigjøres til

investeringer for modernisering av Forsvaret.

En rekke omstillingsprosesser ble gjennomført på 1990-tallet.74 Årsakene til at

disse mislykkes er flere og mangesidige. Enhetlig strategisk (politisk/militær)

styring manglet. Dette i kombinasjon med uforutsigbare økonomiske rammer

og bruk av ”ostehøvelprinsippet” ved omorganiseringene ble ingen suksess.

En annen faktor er at Forsvarets øverste ledelse ikke har blitt endret i takt med

organisasjonen forøvrig. Forsvarsministeren uttrykker dette problem som: ” for

mange høvdinger og for få indianere”.75

Fokus i Forsvaret må endres. Forsvaret er preget av sterke vertikale  og

horisontale grenser. Status, autoritet og makt skaper individuelle begrensninger

innen organisasjonen. Videre er grensene mellom organisasjonens funksjoner,

systemer, avdelinger og produksjonslinjer påtagelig. Dagens

logistikkorganisasjon er  et godt eksempel på dette. Tre forsyningskommandoer

og ulike verksteder arbeider med de samme ”saker” men mer eller mindre helt

autonomt. Dette medfører store kostnader for Forsvaret og er ikke effektiv

ressursutnyttelse. FLO er et meget godt tiltak, men burde vært gjennomført

langt tidligere.

                                                                                                                                
73 Innebærer også ansvar for logistikk.
74 Habberstad-utvalget(1985-88)Vurdering av verksted og vedlikeholdsstrukturen. Anbefaling i
liten grad tatt hensyn til. For-Ma studien ,1995,vurderte materialforvaltningen i Forsvaret.
Anbefaling ikke gjennomført. FRIVERK 1995. Vurderte organisering,finansiering og
prod.kontroll av Forsvarets verksteder. Er aktive med pilotprosjekter. PIFO,1996,Vurderte
innføring av felles prosess- og informasjonsmodell for Forsvaret.Resultatet ikke gjennomført.
Haugland-utvalget,1997, utrede etablering av felles programvare –og driftstøttesenter for
Forsvaret. Anbefaling ikke gjennomført.
75 Bjørn Tore Godal,Foredrag ved det militære samfund den 8 jan 2001
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Ledere med helhetsforståelse og evne til å bryte ovennevnte grenser ville sett at

en organisasjonsendring på logistikksiden var nødvendig på et langt tidligere

tidspunkt. Det samme gjelder for de eksterne grensene som har satt hinder for

samarbeidet både med det høyere politiske nivå  og kommersielle bedrifter.

Forsyningskommandoene har også i de senere år selv ønsket å utvikle systemer

i prosjekter som har vært meget kostnadskrevende. I mange prosjekter hadde et

utstrakt samarbeid med kommersielle bedrifter med ønsket kompetanse kunne

gitt langt bedre resultater. Forsvarets tunge og byråkratiske organisasjon med

stort kontrollspenn gir lav hastighet og liten fleksibilitet i forhold til en

omverden som er preget av det motsatte.

Offiseren er preget av hvordan fokus på hans/hennes prestasjoner hele veien,

mer eller mindre ensidig, er evaluert av overordnede offiserer. Dette gjelder

både skoler og tjenesteuttalelser. Virkningen av dette er at offiseren for å ha

karrieremuligheter ”skal ha ryggen fri” og begrenser sterkt dennes evne til å ta

de risker som er nødvendig for å utvikle organisasjonen. Belønninger må være

basert på prestasjon og ikke posisjon. Prestasjonene må vurderes objektivt. Det

vil si at alle nivåer rundt et individ kan gi ”feed-back” for offiserens

prestasjoner – ikke bare den overordnede.

Ansiennitetsprinsippet medfører at dyktige unge offiserer og ledere velger et

annet yrke da veien opp i systemet tar meget lang tid. Meget kompetente

moderne ledere burde gis alternative veier for å komme inn på et høyere nivå i

hierarkiet på et tidligere stadium. Gjeninntredelse fra det sivile næringsliv må

tilstrebes da dette kan gi Forsvaret gevinster i form av både ny inspirasjon og

kreativ utvikling. Videre må uheldige sub-kulturer76 i størst mulig grad

elimineres både innen og mellom forsvarsgrenene .

Offiseren er også hele tiden” på vei” til et sted/nivå. Dette fører til at det ikke

blir kontinuitet i viktige funksjoner og fører ofte til brudd/interferens i

kommunikasjonslinjene ved at man må forholde seg til nye personer i

                                                
76 Kan før til suboptimering av Forsvarets(organisasjonen) mål.
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organisasjonen hele veien. 77 Denne frekvensen er høyere for karriereoffiserer

som også er de som på sikt vil påvirke organisasjonen.

Mange av disse ovennevnte faktorer, som er relatert til bedriftskulturen, har

ført til at man på 90-tallet har mislykkes med å organisere Forsvaret til en mer

effektiv og fleksibel organisasjon med logistikkfunksjoner som er skreddersydd

for Forsvarets oppgaver og operative virksomhet.

Stortingsproposisjon nr 45 har  lagt forholdene til rette for at Forsvaret på

logistikksiden kan effektiviseres og rasjonelt utnytte tildelte ressurser, men det

forutsetter at man kan rekruttere og opprettholde den kompetanse som er

påkrevet for å gjennomføre omstillingsprosessen og fremtidig nå oppsatte mål

for moderniseringen av Forsvaret. Fokus må også hele veien rettes Forsvarets

evne til å oppheve de grenser som frem til i dag har preget bedriftskulturen.

Uten en ”ny innstilling” til dette blant ledere og ansatte på alle nivåer kan også

denne omleggingen/omorganiseringen av Forsvaret  få en mindre effekt enn

den som er ønsket/påkrevet.

4 Forsvaret i et outsourcingsperspektiv

4.1 Historikk

Forsvaret har drevet med outsourcing (bortsatte arbeider) i mange år, men ikke

i noe stort omfang og over lengre tid (sammenhengende). En av de mest

omfangsrike og langvarige bortsatte arbeider er de forhandlede kontraktene 78

som er skrevet mellom  oljeselskapene Esso, Shell, Statoil, Hydro/Texaco og

Luftforsvarets forsyningskommando(LFK).79 Kontraktene gjelder for 3-580 år

av gangen. Outsourcingen ble gjennomført på 50 og 60-tallet i f m bygging og

utbygging av  flystasjoner i Norge. Kontraktsomfanget er i hovedsak mottak,

transport og distribusjon av flydrivstoff og spesialprodukter. Oljeselskapene er

på de ulike plasser meget godt integrert i Forsvarets organisasjon og kontrakten

                                                
77 Ref. P Morstad , Forsvarsdepartementet 30 april 2001.
78 DLFK kl 7.Materielltjeneste.
79 Oljeselskapene deler på kontrakter på ulike flyplasser. På Rygge hovedflystasjon er
Hydro/Texaco alene om kontrakten.
80 Har variert oppover i historien. De nåværende er på 3 år.
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vil også gjelde ved beredskap/krise/krig. 81 Denne outsourcingen må betegnes

som integrasjonsmessig meget god, men med relativt høye kostnader for

Forsvaret.

4.2 Forsvarets ønske om  å vurdere/implementere outsoursing

”Med bakgrunn i stramme forsvarsbudsjetter og prioritering av den militære

kjernevirksomheten har en rekke land igangsatt og gjennomført til dels

omfattende bortsetting av deler av forsvarsvirksomheten. Også det norske

Forsvaret vil vurdere mulige virksomhetsområder som kan egne seg for

bortsetting.

Forsvaret vil vurdere å benytte bortsetting av virksomhet som et mulig tiltak i

moderniseringen av Forsvaret………..

Målet med bortsetting av virksomhet er at den skal føre til en større fokus på

strategiske områder, kvalitetsforbedring av kjernevirksomheten og en reell

kostnadsreduksjon”.82

Forsvaret har altså et ønske om å ”sette ut” virksomhet som ikke er

kjernevirksomhet og  har startet flere prosesser, hvor outsourcing av

transportdelen83 har kommet lengst.  Jeg vil komme tilbake til dette senere i

dette kapittel , men vil først vise hva vår største allierte partner har gjennomført

de senere årene for å effektivisere sin logistikk, med fokus på outsourcing.

4.3 Outsourcing – U.S Department of Defence(DoD)

4.3.1 Joint Vision 202084

U.S DoD har de siste årene hatt betydelige effektivitetsforbedringer og

kostnadsreduksjoner for hver av de militære funksjonene innenfor alle

                                                
81 Personellet er mobilisert i sine stillinger ved mob./krig.
82 FD,Stortingsprop.nr 45(2000-2001) Omlegging av Forsvaret i perioden 2002-2005,16 feb
2001 kap 5.5.1 logistikk
83 Forsvarets transportsystem for materielltransporter over 12 tonn.
84  DoD, Joint Vision 2020,released 30 mar 2000.
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forsvarsgrenene. Deres fellesvision85 er også basert på innovasjon og utvikling

med fokus på logistikk:

”Dedicated individuals and innovative organizations transforming the joint
force for the 21st Century to achieve full spectrum dominance:
• persuasive in peace
• decisive in war
• preeminent in any form of conflict”86

Figur 3 : Joint Vision 202087

”Focused logistics will allow U.S. military forces to be more mobile and

versatile. Planners should be able to tailor logistics packages for specific

levels of operations. Focused logistics will mean smaller, more capable

deployed forces and less logistics presence than in the past”.88

4.3.2 Outsourcing U.S DoD – erfaringer
Etter Berlinmurens fall har det amerikanske Forsvarsdepartementet

skreddersydd sin forsvarsstruktur og budsjetter for å møte det endrede

sikkerhetspolitiske miljø. Forsvarsstrukturen var i 1996 rundt 30 prosent

mindre enn den var i 1980. Budsjettene var,  i 1996, også redusert med rundt

                                                
85 Vision er en upresis beskrivelse av mål, et mentalt bilde av framtiden.
86 DoD, Joint Vision 2020,released 30 mar 2000.
87 DoD, Joint Vision 2020,released 30 mar 2000.
88 American Forces Press Service, J Garamone, 17 jun 1998.
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60 prosent i forhold til 1985. Innenfor dette budsjettet er målsettingen at de

skal møte tre hovedutfordringer:

• Beredskap(readiness). De amerikanske styrkene må være forberedt til

enhver tid å respondere/reagere på trusseler(hot) mot de nasjonale

sikkerhetsinteresser over hele verden. De skal kunne delta i alle former for

fredsbevarende operasjoner og gi humanitær støtte. Beredskap er

departementets viktigste prioritet.

• Livskvalitet(quality of life). Beredskap beror på å rekruttere, utdanne og

beholde de beste offiserer/sivile etter at de har utviklet sin faglige og

lederskapsmessige ferdigheter. Departementet sørger ikke bare for

utfordrende arbeid, men også livskvalitet som er tilpasset den enkeltes

behov. Dette inkluderer ulike kompensasjoner, fordeler og et godt bomiljø.

• Modernisering(modernization). Modernisering av forsvaret er nøkkelen til

den fremtidige beredskapen. Departementet må øke investeringsdelen for å

kunne utvikle og skaffe tilveie våpen som vil opprettholde og utvikle den

teknologiske overlegenheten man har i dag.

For å møte disse målsettingene har DoD satt i gang med å undersøke og

analysere områder som kan bli outsourcet for å bestemme om outsourcing er

kosteffektivt. Deretter vil man iverksette outsourcingsprosesser. Disse

aktiviteter vil bare bli vurdert om de kan møte tre forhold:

• Privat sektor må være i stand til å yte fullverdig støtte for å kunne støtte

krigsoperasjoner.

• DoD vil ikke vurdere outsourcing som er en del av kjernevirksomheten.

• Et konkurransedyktig kommersielt marked må ligge til grunn for

vurderingen av outsourcing.

• Outsourcing må resultere i det på alle måter mest kostnadseffektive resultat

for staten og derved skattebetalerne.
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DoD konkluderer med at  besparinger gjennom outsourcing vil forbedre

planlagt modernisering.  Outsourcing vil også gi forsvaret en høyere

fleksibilitet og muligheten til at man kan fokusere mer på kjerneaktiviteter og

ledelse av denne.

DoD arbeider kontinuerlig med vurderinger av outsourcing og i 1996  hadde

man outsourcet 25 % av depotvedlikeholdet, 10% av lønns og

økonomiadministrasjonen, 70 % av hærens flygerutdanning og trening. Videre

er ca 90% av transportbehovet til DoD i USA dekket av kommersielle

transportmidler (fly,båt,jernbane og bil). Generelt har man hatt en betydelig

effektivitets og kostnadsreduksjon innenfor alle forsvarsgrenene.

Kostnadsreduksjonene ved outsourcing og konkurranseutsettelse  ligger på ca

30 % .USA har en helt annen organisering av sin militære ledelse,

anskaffelsesvirksomhet, vedlikehold og etterforsyning enn det vi har i Norge.

Videre har de også et helt annet sett av lover, bestemmelser og andre

reguleringer. Relativt store styrker er basert og /eller opererer i andre land .

Dette har gjort at det amerikanske forsvaret har vært nødt til å forhandle frem

kontrakter (outsource) med andre organisasjoner/bedrifter.  Det er likevel

interessant å se hvor langt de har kommet med outsourcing og at de ”offisielt”

er godt fornøyd med resultatet.89

4.4 Forsvarets kjernevirksomhet og kjernekompetanse

Forsvarsdepartementet(FD)90 hevder at de vil legge stor vekt  på

kjernevirksomhet og kjernekompetanse i forbindelse med outsourcing av

virksomheter. Dette er følgelig selve grunnlaget for at outsourcing kan

gjennomføres.

Når man går tilbake til Forsvarets styringskonsept og figur 291 har Forsvaret

delt virksomheten inn i primær – og støttevirksomhet. Primærvirksomheten

                                                
89 Jeg har selv tidligere på 90-tallet arbeidet med en amerikansk kontraktorganisasjon –Defence Fuel

Region Europé(DFRE), som fungerte meget bra i forbindelse med operasjonene i Bosnia. Ressursene for

tilførsel av drivstoff til Bosnia ble kontrahert av denne organisasjonen.

90 Ref pkt 3.2

91 Styringsmodellen for Forsvarets virksomhet, s 33.
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skal sørge for at Forsvaret løser sine oppgaver. Kjernevirksomheten vil være

tilnærmelsesvis lik primærvirksomheten, men grensene mot støttevirksomhet er

”ullne”og må vurderes for hvert område. Støttevirksomheten omfatter

verksteder, forvaltning og fellesinstitusjoner som leverer varer og tjenester til

primærvirksomheten. Logistikk er en sentral del av støttevirksomheten.

Når man analyserer St meld nr 16, 22 og St prop nr 55(STYFOR) finner man

raskt at Forsvaret ikke har maktet å definere primær, kjerne og

støttevirksomhet på en eksakt og isolert måte. Forsvaret må definere konkret

hvilken område/kandidat som vurderes for outsourcing. Utfordringen blir å

finne grensesnittene mellom primær, kjerne og støttevirksomhet.

Kjernevirksomheten må rendyrkes. Primær, kjerne og støttevirksomhet sier i

dag svært lite og må defineres, implementeres og markedsføres med en felles

forståelse fra strategisk/politisk nivå til alle underliggende nivåer.

Outsourcing krever at man beholder egen kompetanse innom områdene, delvis

for å kontrollere og delvis for å kunne operere som kompetent kunde. Forsvaret

gir også her en upresis forklaring på hva de mener med kjernekompetanse.

ARGUS hevder forøvrig at man må kartlegge interne ressurser som er

verdifulle, sjeldne og vanskelig å imitere.92Forsvaret har de siste årene mistet

meget kompetente offiserer og sivile tjenestemenn. I forbindelse med

omleggingen av Forsvaret har man de seneste månedene gitt meget generøse

avgangpakker for offiserer som må sies å kunne hatt tiden foran seg i

Forsvaret. Dette har medført at feil aldersgrupper og kompetanse er på vei til å

forlate Forsvaret før man hadde vurdert ,på en grundig måte, hva man ønsket å

ha igjen av ”riktig” kompetanse. Avgangstiltakene er, bemerkelsesverdig, også

iverksatt før man vet hvordan ”det nye Forsvaret” vil bli organisert . Dette

forsterker argumentet om at Forsvaret ikke kan ha vurdert på en god nok måte

hvilken kompetanse som er nødvendig for fremtiden.

                                                
92 ARGUS brief av den 23 mai 2000
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4.5 På hvilke områder kan man outsource i Forsvaret ?

Som nevnt overfor må Forsvaret finne ut av hva som er

kjernevirksomhet/kompetanse før man kan gå videre med vurderingen av hva

som skal outsources. I tillegg har ARGUS satt opp fire betingelser for

outsourcing som må tas med i vurderingen:93

• Klar politisk forankring

• Totaløkonomisk lønnsomhet

• Tilstrekkelig beredskap skal ivaretas

• Solide juridiske vurderinger

ARGUS har innen logistikk, foreløpig, tre kandidater i sin programplan innen

logistikk. Den første er logistikk/etterforsyning som omhandler

materiell/proviant mm. Den andre er Logistikk/vedlikehold som omhandler

verkstedstjenester.

Logistikk/distribusjon(materiell- og adm transporter) er den tredje av

kandidatene til outsourcing og som har nådd lengst i prosessen. 94 Arbeidet med

dette har gått i regi av ARGUS og pågått i nesten ett år. Kandidaten har blitt

lagt ut i markedet/tilbudsforespørsel (mar 01) og leverandørtilbud skal være

mottatt 60 dager etter tilbudsforespørselen gikk ut. Det blir meget spennende å

se om Forsvaret vil/kan ta en endelig avgjørelse på dette. Det som er helt klart

er at forutsetningen for å outsource tranportdelen ikke synes å være tilstede

hvis Forsvarets egne spilleregler skal følges.

4.5.1 Klar politisk forankring
Den politiske/strategiske forankringen er meget utydelig. Forsvaret vil vurdere

å sette bort virksomheten som et mulig tiltak(ref pkt 1.5.4). Nåværende

arbeiderpartiregjeringen har historisk ikke ført en politikk som har bygget ned

det offentlige ”statsapparatet”. Jeg referer her til min innledning (pkt1.2) hvor

statsministeren på den ene siden poengterer at fornyelse av offentlig sektor er

                                                
93Oblt Øivind Christensen, ARGUS,telefonintervju den ¾-01
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en prioritert oppgave, men i en annen kontekst (LO) samme måned snakker

han om å utbygge velferdsstaten og at 12 000 offentlige stillinger skal etableres

i 2001.

FO/ledelsen har i skriv fra 18 jan 2001 til FD anmodet om at FD skal foreta en

prinsipiell avklaring for bortsetting av Forsvarets felles transportsystem.

Bakgrunnen for dette er at det er lagt politiske føringer på all virksomhet som

vurderes bortsatt.95 Hvilken detaljgrad som den politiske ledelsen vil styre på

har ikke kommet frem. FO’s skriv forsterker oppfatningen om uklar og

utydelig politisk forankring .

4.5.2 Totaløkonomisk lønnsomhet
Den totaløkonomiske lønnsomheten innebærer at samlede kostnader på sikt

skal bli lavere. Man kan stille spørsmålstegn med også denne betingelsen. Den

synnergieffekt man vil ha ved å slå sammen forvaltningen i FLO er meget

vanskelig å beregne på nåværende tidspunkt. Koordinering og sammenslåing

av de nåværende transport og distribusjonssystem vil gi betydelige gevinster

som må være vanskelige å beregne før denne form for effektivisering er

analysert, eventuelt gjennomført. Kostnadsanalyser i f m outsourcing er

generelt meget kompliserte, spesielt m h t internkostnadene (nye rutiner,

organisering mm) som kan gi ulike utslag.

For å belyse problematikken vil jeg kommentere hvordan ARGUS, i

tranportprosjektet, har kalkulert/argumentert seg frem til den økonomiske

delkonklusjonen som er positiv i favør outsourcing. 96 ARGUS har tatt

utgangspunkt i kostnadene for drift av 66 kjøretøy over 12 tonn ved 18

forskjellige avdelinger i Forsvaret som er spredt over hele landet. ARGUS har

videre brukt data(kostnader) fra hver avdeling og beregnet

gjennomsnittskostnaden pr kilometer. Disse kostnadene vil bli svært høye da

man her snakker om små avdelinger med  store administrasjons- og sjåfør

utgifter mm. Dette i kombinasjon med at avdelingene ikke har samordnet sine

                                                                                                                                
94 Oblt Øivind Christensen, ARGUS,telefonintervju den ¾-01
95 FO/LED,skriv, Bortsetting av virksomhet – behov for avklaring,18/1-01.
96 FO/LED,skriv, Bortsetting av virksomhet – behov for avklaring,vedl A,18/1-01
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ressurser i en transport-pool gir et meget dårlig resultat for Forsvarets egen

organisasjon..

Etter bencmarking har ARGUS kommet frem til at et sivilt kjøretøy har en

betydelig lavere kostnad. Det er verdt å merke seg at de sivile kjøretøy som har

vært med i kostnadsberegningene tilhører store bedrifter som vil ha betydelig

lavere kostnader enn Forsvaret på grunn av stordriftsfordeler, mindre

administrasjons og sjåfør kostnader.

Jeg synes det er merkelig at ARGUS ikke har tatt utgangspunkt i en felles

tranport-pool for kostnadsberegningen. En transport-pool med 66 kjøretøy

burde kunne konkurrere med sivile bedrifter. Forsvaret har de senere år

utdannet flere transportøkonomer gjennom universitetet i Molde. Denne

kompetanse burde benyttes for optimal effektivisering av transporter med

Forsvarets ressurser. Bruk av eventuell reservekapasitet med insourcing av f

eks flyttevirksomheten kunne på sikt blitt aktuell.

ARGUS argumenterer ovenfor FD om at gevinsten for transportprosjektet er

tatt med i planen for Forsvarets reduksjoner av driftsbudsjettet medio 2001 og

at det derfor haster med å få gjennomført prosjektet. I og med at dette er det

første prosjektet som skal behandles fra regjeringens side bør det brukes god

tid for å analysere alle sider ved outsourcing. Dette er noe som også ARGUS

fremhever på sin hjemmeside”en outsourcing må gjennomføres på en grundig

og systematisk måte, med eksplisitte mål”.97

4.5.3 Tilstrekkelig beredskap skal ivaretas
ARGUS har videre kommet frem til noe de kaller  tilstrekkelig beredskap.

Tilstrekkelig beredskap er  et meget upresist uttrykk . Jeg vil fortsette med å

analysere de viktigste delene av logistikkberedskap.

Logistikk er en integrert del av all forsvarsplanlegging og i utgangspunktet en

nasjonal oppgave og et nasjonalt ansvar, om ikke annet er avtalt i NATO- eller

                                                
97 ARGUS, Kritiske forhold i f m outsourcingsvurderinger, s 1,27/12-00.
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internasjonale dokumenter ratifisert av Norge.98 Behovene for ulike

forsyninger og tjenester vil variere. Flere forsyninger/tjenester kan bare sikres

ved anskaffelse/etablering over forsvarsbudsjettet i fred. Alle missiler,

ammunisjon og militære sprengstoffer må sikres ved 100% anskaffelse.Dette

forutsetter beredskapslagre. Når det gjelder militære anskaffelser og opplegg av

reservedeler kan  dette begrenses sett i f t totalt behov og tilgjengelighet for

vedlikehold. Bruk av NATO-precautionary System(NPS) og beredskapssystem

for Forsvaret(BFF) og Sivilt beredskapssystem(SBS) skal sikre Totalforsvaret

nødvendig støtte ved beredskap/krise/krig.

Bruken av ovennevnte systemene innen logistikk samt en rekke andre NATO-

systemer som Allied Deployment and Movement System(ADAMS), ACE

resource Optimisation Software System(ACROSS) og BI-Strategic Command

Reporting er meget viktig for beredskap og forberedt logistikk for

gjennomføring av raske og effektive eskaleringer/deeskaleringer.

Videre er god forståelse for logistikkdoktriner(egne og allierte) samt utførelse

av effektivt og profesjonelt arbeide med utarbeidelse av planer i J4 funksjoner

er  blitt mer og mer viktig. De senere år har virksomheten til Forsvaret i stor

grad blitt fokusert mot internasjonale operasjoner som krever god forståelse for

det ovennevnte.

For å være en dyktig logistiker i disse sammenhenger kreves høy kompetanse

og lang erfaring. Denne operative logistikkfunksjon/kompetanse synes ikke

mulig å outsource. Denne kjernekompetanse må Forsvaret ikke gi slipp på da

denne er viktig også for kjernevirksomheten innen logistikk, og ikke minst

logistikkberedskapen. Når man behandler beredskap og beredskapssystemer

kommer man raskt inn på gradert nivå. Ved outsourcing vil en annen

organisasjon få et meget godt innsyn i Forsvarets virksomhet og kultur. En

grundig sårbarhetsanalyse må gjennomføres slik at man ikke får uheldige

”bivirkninger” av outsourcing.

                                                
98 Forsvarssjefens direktiv for logistikk,s A-1-1
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På sentralt nivå har hvert enkelt departement et konstitusjonelt ansvar for

beredskapsplanlegging i h t ulike programområder. Samferdselsdepartementet

har det overordnede ansvar innen program 6.99 Dett program omfatter

veitransporter, jernbanetransporter, lufttransport, kysttransport, havner, post,

telekommunikasjon, transport og beredskapsorganisasjonen. Hovedmålet for

samferdselsberedskap er at Totalforsvarets behov for transport- og

kommunikasjonstjenester kan bli dekket ved beredskap, fredskriser og i krig. 100

I forbindelse med at Forsvaret/ARGUS vurderer å outsource transporter  er  det

meget viktig at  samferdselsdepartement  er med i prosessen for å komme med

en overordnet sårbarhetsanalyse og vurdere konsekvensene av outsourcing i en

Totalforsvarssammenheng. ARGUS hevder forøvrig at samferdsels-

departementet ikke har vært involvert i denne outsourcingsprosessen. 101

Bakgrunnen for dette synes å være at ARGUS ikke har vært klar over at

samferdselsdepartementet har det overordnede ansvar for transporter i en

beredskapssammenheng.

4.5.4 Solide juridiske vurderinger
Solide juridiske vurderinger er helt klart meget viktig betingelse for

gjennomføring av outsourcing. Forsvaret må opptre som en ansvarlig

arbeidsgiver. De ansattes trygghet og støtte er også regulert i

Arbeidsmiljøloven og tjenestemannsloven. 102 De juridiske sidene er mange og

kan gi ulike utslag. Outsourcing kan føre til lange og vanskelige prosesser fra

et juridisk perspektiv.Dette gjelder både forholdet til de ansatte og til den

potensielle leverandøren. Den juridiske avdelingen ved FO/Persstaben hevder

at ”det finnes lite juridisk teori om adgangen til å si opp tjenestemenn i de

tilfeller staten setter bort arbeidsoppgaver til private tilbydere”.103 Det bør

altså tas en overordnet vurdering fra departementsnivå for å avklare de

juridiske sider ved en eventuell  outsourcing av Forsvarets ulike

støttefunksjoner. Ved overføring/overdragelse av virksomhet til en annen part

                                                
99 Forsvarssjefens Direktiv for Logistikk, A-2-7, 1 jan 1996
100 Ibid, B-13-2-1, 1 jan 1996
101 Oblt Ø Christensen,ARGUS,telefonsamtale den 2/5-01.
102 Lov om statens tjenestemenn,4/3-1983,nr 3
103 FO/ Persstaben/juridisk avdeling,notat til ARGUS ad overdragelse av
transportvirksomheten i Forsvaret,2/1-2001.
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kan ovennevnte lover f eks gi ulike utslag (situasjonsbestemt)104  om

personellet skal tas med inn i den ”nye” organisasjonen eller

ikke(overtallighet/oppsigelse). Videre har Forsvaret også et moralsk ansvar for

de ansatte. Informasjon om endringer ifm omorganisering ev outsourcing er

meget viktig for de ansatte som ønsker å bli med Forsvaret videre. Med unntak

av internetsider om outsourcing har informasjonen direkte til de

ansatte,generelt, vært svært mangelfull.105 Markedsføring er i følge Defence

Logistics Organisation(DLO) en meget viktig faktor for suksess i nye

organisasjoner.106

Deler av FLO vil være en bestillerorganisasjon mot de eventuelle outsourcede

funksjoner.107 FLO er ennå ikke etablert. Dette medfører denne organisasjonen

ikke kan markedsføre seg selv mot interne og eksterne aktører på en troverdig

måte.

4.5.5 Hva kan Forsvaret så outsource ?
Hvis man tar hensyn til de ovennevnte faktorer og behandler disse etter

intensjonene og på en seriøs måte, så kan samtlige kandidater og funksjoner

outsources i ulik omfattning. Når det gjelder f eks transportdelen  er det helt

klart at det ikke er hensiktsmessig å  outsource  transporter som krever

spesialkjøretøy, feltkjøretøy og spesialkompetanse. Dette er kapasiteter og

kompetanse som det sivile næringsliv ikke besitter i en grad som gjør det

lønnsomt og sikkerhetsmessig forsvarlig for Forsvaret. Når man vurderer

outsourcing innen logistikk er det meget viktig å ta hensyn til den operative

logistikken med opprettholdelse av den beredskapen som man skal ha i h t den

sikkerhetspolitiske situasjon og de operative krav. Her må man merke seg at

NATO vil være en viktig faktor for hvordan man bygger opp beredskapen.

Som jeg skriver overfor må kompetanse innen operativ logistikk/beredskap

                                                
104 Dette er bl a avhengig av om det foreligger en virksomhetsoverdragelse( i h t AML) eller
ikke.
105 ”Hva med oss som blir igjen i Forsvaret ?” maj L Kvammen Lie,Luftled nr 1 ,2001
106 Produktivt samarbete med Storbrittaniens ”Forgus” feb 2000,C Sundstøm,FMUhC. DLO er
en organisasjon som kan sammenlignes med FORGUS og norske FLO. Storbrittania har
forøvrig i stor grad satset på privatfinansiering gjennom partnerskap(Public Private
Partnership). Dette prinsippet bygger på at risker, fortjeneste og tap skal deles mellom den
offentlige og militære sektor.
107Oblt Ø Christensen,ARGUS, intervju den ¾-01.
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opprettholdes og forsterkes. Alle funksjoner innen den operative logistikken

må prioriteres, med rett kompetanse. Denne kompetanse bør ikke outsources.

Egen kompetanse i bestiller og kontrollrollen er en forutsetning for

outsourcing. I USA var 40% av bedriftene som hadde outsourcet IT-avdelingen

misfornøyd.108 Som sagt er det mange ”fallgruver” som hele veien gjør

outsourcing til en meget komplisert og kontinuerlig prosess.

En må merke seg at fullstendig outsourcing med overføring av det meste av

utstyr, personell og ansvar til leverandøren har vist seg å være en dårlig

strategi/løsning hvor man kan få betydelige problemer inn i

kontraktsperioden. 109 Delvis outsourcing hvor man setter ut deler av

funksjonen synes således å være en bedre strategi, spesielt sett i lys av det jeg

tidligere har skrevet om operativ logistikk og beredskapsdelen.

Å ”ta tilbake”  fullstendig eller delvis outsourcing i en organisasjon, har blant

annet på grunn av kompetanseflukt i egen organisasjon, vist seg å være meget

vanskelig.110

4.6 Beskrivelse av faser i outsourcingprosessen/integrasjonsprosessen

Gjennomføring av outsourcingsaktiviteter mot endelig målsetting  er en lang og

tidkrevende prosess. Outsourcing er   vanskelig å gjennomføre i praksis, og

preges av oppdukkende ”c-momenter” som kan medføre betydelige

vanskeligheter for integrasjonsprosessene. ARGUS har kommet frem til fire

faser i outsourcingsprosessen. 111 Jeg vil ta disse som utgangspunkt når jeg

diskuterer outsourcingsprosessen:

4.6.1 Vurderingsfasen.
Her må motivene for outsourcing analyseres. Fokus på kjernevirksomhet og

beholde kjernekompetanse samt  redusere driftskostnader (økt

kostnadseffektivitet). Det er forøvrig ganske vanlig med andre motiv.

                                                
108 Gyllerfelt,M,Lennartson,G,Persson,D og Saeknan,B,Strategisk logistik,
konkurransepositionering, 1999,s 47
109 Svein Erik Bakke,typer outsourcing,ARGUS,des 2000
110 Leif Gustavsson.FMUhC”Rapport från konferens om outsourcing” feb 2001
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Følelsesmessige og moterelaterte motiv kan komme som en følge av at ”alle

andre gjennomfører outsourcing”, da må det være bra for oss også.

Bedrifts(politiske) og/eller lederskapsmessige motiver er heller ikke

uvanlige.112 Interne og eksterne aktørers interesser, makt og politiske aktivitet

kan påvirke integrasjonsprosessene i betydelig grad.113 Man må også svare på

om outsourcing er den eneste og mest effektive måten å nå målet med. Hvilke

områder eller funksjoner/delfunksjoner som skal outsources må analyseres.

Juridiske,organisatoriske og personalmesssige forhold må beaktes og ivaretas .

Betingelser som er satt for gjennomføringen av outsourcing må forankres og

entydig forstås på alle nivåer i organisasjonen.Et kontrollspørsmål kan være -

er outsourcing  en forutsetning for organisasjonens strategi og utvikling mot

fremtidige mål og visjoner?

4.6.2 Leverandør og forhandlingsfasen.
Målsettingen med denne fasen er inngåelse av kontrakter. Man begynner med

å finne ut hvilke leverandører som kan levere aktuelle varer/tjenester.

Benchmarking er et godt hjelpemiddel for å finne ut hvordan potensielle

leverandører konkurrerer og opptrer i markedet. Videre vil en ”normal”

prosedyre være tilbudsforespørsel, leverandørtilbud og forhandlinger som

ender i en kontraktsinngåelse.114 Dette nivået krever også meget god ledelse

for  å kommunisere(eksternt/internt) og fortsatt/kontinuerlig informasjon til de

ansatte om utviklingen i h t den tidligere gitte målsetting.

4.6.3 Overføring og godkjenningsfasen.
Kunden og leverandøren skal gjennomføre den ”integrasjon” som er avtalt i h t

tidligere faser og kontrakt. Dette er også en meget kritisk fase som kan koste

Forsvaret store beløp hvis prosessen bryter sammen. Organisasjonsendringene

i Forsvaret må på dette tidspunkt være godkjent (ledelse og Forsvarets

organisasjoner) og informert nedad i organisasjonen for å unngå

kompetanseflukt og lav motivasjon blant arbeidstakerne.

                                                                                                                                
111 ARGUS ,”Faser i outsourcingsprosessen”,s 1-4, des 2000
112 L Gustavsson,FMUhC,”Rapport från konferens om outsourcing”,2001
113 ARGUS,”Faser i outsourcingsprosessen”,s 1-4des, 2000
114 I f m at omfanget av kontraktene er store vil EØS-reglene for innkjøp/anbudsbehandling
komme til anvendelse.
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4.6.4 Drift og evalueringsfasen.
50% av outsourcingskontraktene som blir terminert, blir brutt i løpet av det

første året.115 Denne fasen må derfor brukes til sterkere integrasjon mellom

Forsvaret og leverandør samt objektive evalueringer. Det finnes i starten av

denne fasen en betydelig usikkerhet mellom partene, det er derfor viktig å

utvikle relasjoner gjennom økt integrasjon som bør være en kontinuerlig

prosess .God enhetlig ledelse, klare målsettinger som er gjennomtenkte, riktig

og korrekt informasjon til de ansatte og at man under hele prosessen kan

evaluere/vurdere situasjonen på en objektiv116 måte  er noen av de viktigste

kriterier for en vellykket outsourcing.

                                                
115 Oblt Øivind Christensen,ARGUS, intervju den ¾-01.
116 Ved at man har lagt inn store ressurser på outsourcingsprosessen kan det være lett å ”gå
videre” selv om man har innsikten om at prosessen ikke bærer i riktig retning.
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4.7 Determinasjonsmodellen

Med ref til Brandes modell117 (fig 1) har jeg laget en generell modell for

Forsvaret. Jeg har ikke valgt å gå inn i dybden av denne. Jeg vil beskrive de

viktigste og overordnede faktorer i denne modellen og påpeker at

vanskelighetene med å tilbakeføre prosessene er økende jo nærmere man er

den endelige kontraktsinngåelse.118

                                                       Nei                                                            Ja

Figur 4: Determinasjonsmodellen

                                                
117 Samt utviklet i en prosjektoppgave i management logistikk,BI,des 1997
118 Det lønner seg å utarbeide en beredskapsplan for en eventuell tilbakeføring.

Hel eller delvis
outsourcing

Politikk
Sikkerhetspolitiske mål og

strategier
Forsvarets hovedoppgaver

Doktriner
Ressurser

Kjernevirksomhet/
Kompetanse

Overordnede betingelser
for outsourcing

Produsere/lage selv
eventuell insourcing

Lederskap/kultur
Lover og bestemmelser

Arbeidstakerorg.
Beredskap

Markedet(benchmarking)
Krav til leverandører

Grensesnitt/integrasjon

Kostnads – og kvalitets-
analyser

Totaløkonomisk -
lønnsomhet

Langsiktighet

Strategisk/
politisk
perspektiv

Makt- og
avhengighets-
perspektiv

Økonomisk
perspektiv

Nei

Nei

Ja

  Ja



Maj Fagerli, Terje 2001-05-31                  FHS jou.nr. 19 100:1050
Avd 4 / ChP 99-01 Side 57 av 71

Modellen må sees i sammenheng med outsourcingsprosessen. 119 Først må man

i det strategisk/politiske perspektivet bestemme hva som er kjernevirksomhet

og kjernekompetanse. Videre må andre, ufravikelige, overordnede betingelser

være ivaretatt.120Hvis det strategisk/politiske perspektivet ikke utelukker kjøp

av varen/tjenesten, testes denne beslutningen opp mot neste perspektiv121 som

er makt –og  avhengighets perspektivet. Er makt – og avhengighetsrisikoen

liten går man videre til det økonomiske perspektivet. Hvis man får grønt lys i

alle perspektiver kan hel eller delvis outsourcing være et trygt alternativ.

4.7.1 Strategisk/politisk perspektiv
Det strategiske/politiske perspektivet tar utgangspunkt i en deling av

organisasjonens ressurser. Kjernevirksomhet og kjernekompetanse bevares og

utvikles innen organisasjonen. De aktiviteter(støttevirksomhet) som ikke

omfattes av kjernevirksomhet/kjernekompetanse kan trekkes ut av

organisasjonen.

Det strategiske/politiske perspektiv er selve grunnlaget ( motoren) for å

iverksette og implementere outsourcing i Forsvaret. Forutsigbarhet(politisk) er

viktig i outsourcingsammenheng. Hensyn til distriktspolitikk,

samfunnsøkonomi, internasjonalt samarbeid og ”gi og ta” politikk i

sammenheng med mindretallsregjeringer kan påvirke beslutninger i f m

outsourcing. En klar linje fra det politiske nivå er en forutsetning for

iverksettelse av outsourcing. I tillegg må alle overordnede betingelser som er

satt for iverksettelse av outsourcing følges. Sikkerhetspolitiske mål, strategier

og  hovedoppgaver vil være styrende for hvilket omfang man kan sette bort

varer og tjenester. Ukritisk og lite gjennomtenkt outsourcing på dette nivået vil

ikke føre frem og kan være en sikkerhetsrisiko. Forsvarets fellesoperative

doktrine har til hensikt å formulere et helhetlig syn på Forsvarets operative

virksomhet og grunnlaget for denne.122 En  del av grunnlaget er logistikk,

                                                
119 Ref pkt 4.6
120 Ref pkt 4.5
121 Det er vanskelig å finne en klar definert grense mellom de to første  perspektivene.
122 Forsvarets fellesoperative doktrine –del A,pkt 1.4
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”fundamentet for operasjoner”,  må integreres helt i C2I123 -systemene for å gi

oversikt over kritiske ressurser. Innen operativ logistikk er det helt avgjørende

at kjernekompetansen beholdes og utvikles. Dette er et overordnet ansvar.

NATO-samarbeidet har vært den viktigste ”pillaren” i sikkerhetspolitikken. 124

Antall internasjonale operasjoner har de senere årene blitt økt. Dette, i

kombinasjon  med større kompleksitet,  stiller store krav til logistikken.

Alliansens konsepter125 for logistikkstøtte må følges og derved tas med i

betraktningen når det gjelder bortsetting av virksomheten.

4.7.2 Makt- og avhengighetsperspektivet
Makt126 –og avhengighetsperspektivet tar for seg avhengigheten til

leverandører basert på produktets eller tjenestens unikhet eller usikkerhet som

en følge av menneskets manglende rasjonalitet og opportunisme.127 Makt

begrepet må også sees internt i organisasjonen(bl a i f m motiver for

outsourcing). Blake og Mouton beskriver organisasjoner v h a faktorene(1)

mål,(2) mennesker(3) makt og (4) kultur.128 Forfatterne hevder at man må ta

hensyn til at en forandring innen ett element i organisasjonen medfører

forandringer eller konsekvenser for andre element i organisasjonen. Disse kan

være uønskede eller uforutsette. Man må videre ta hensyn til de forventningene

blant de man leder for å unngå større motstand mot forandringer. Dette

forutsetter at lederne i Forsvaret kjenner sin egen bedriftskultur. Lederne må

også innse at det er organisasjonen som skal utvikles som en helhet og ikke

enkeltpersoner eller avdelinger.Synnergi må oppnås.

”Top management’s real responsibility is a strategic achitecture that guides

competence building”.129

                                                
123 Logistisk informasjon og rapportering må være tilgjengelig på alle nivåer i
kommandokjeden slik at operative besluttninger blir tatt i samsvar med de logistiske
muligheter.
124 Fakta om Forsvaret,s62,2001.
125 Allied Joint Logistic Doctrine AJP-4,,14 oct 1998
126 Makt er sannsynligheten for at et individ i en sosial relasjon får sin vilje igjennom tross
motstand fra andre(Max Weber)
127 Prosjektoppgave i management logistikk,BI,des 1997
128 Abrahamsson & Andersen,Organisation,kap 12,1998
129 Hamel & Prahalad,Harvard Business Review,s 91, mai –june 1990
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Forsvarsministeren  har i Norge konstitusjonelt ansvar som bl a innebærer at

ministeren på vegne av departementet har rett til å kontrollere og instruere

Forsvaret samt omprøve beslutninger som er tatt.130 Forsvarssjefen har to

hovedroller. Han er leder av den militære organisasjonen, og han er

regjeringens og forsvarsministerens fremste faglige rådgiver. Dette skaper

bindinger. Det vil neppe være fruktbart dersom forsvarssjefen den ene dagen

skulle virke som de politiske myndigheters fortrolige rådgiver, for så den neste

å agere med kraft utad mot de samme myndigheter.131 Eierrollen til

forsvarssjefen er ikke i tilstrekkelig grad rendyrket. I praksis har dette ført til at

de viktigste kundene(generalinspektørene) også har fått utøvelsen av eierrollen

på forsvarssjefens vegne. Ovennevnte rolleblandinger skaper uklare

ansvarsforhold og liten helhetlig oversikt. Disse rolleavklaringene må tas før

man på ny omorganiserer og ønsker å effektivisere , også via outsourcing.

Forsvaret må bli i stand til å endre organisasjonen i en retning som gir

effektivitet og produktivitet (med eller uten outsourcing).

Arbeidstakerorganisasjonene har også et stort ansvar for moderniseringen av

Forsvaret ved at de ser helheten og ikke henger seg opp i prinsipper som fører

Forsvaret bakover i utvikling. Det faktum at offiserer i prinsipp ikke kan sies

opp fører til betydelige problemer ved outsourcing og organisasjonsendringer.

Forsvaret har iverksatt et system med diverse avgangsstimulerende tiltak som

kan sies å være nødvendige, men vil påføre Forsvaret betydelige kostnader. Et

annet spørsmål er om personell med rett kompetanse for Forsvaret blir igjen.

Dette må , blant annet, ses i sammenheng med at kjernekompetanse ennå ikke

er definert . Normalbildet er at personellet med høyest kompetanse i Forsvaret

også er de mest attraktive i næringslivet. Den kompetanse som må beholdes i

egen organisasjon(i støttefunksjonen/FLO) ved outsourcing er bestiller,

kontroll og oppfølgingskompetanse for bl a utvikling og ivaretagelse av

kontrakter mm.

Det er stor risiko for at man kan skape store avhengighetsforhold til

leverandører ved outsourcing. Menneskelig usikkerhet er en av faktorene som

                                                
130A Lindbom, SOU 1997:54,Ministern och makten
131 Gen.Lt P Bøthun(pensj),Forsvaret i endring,Aftenposten 9/1-2001
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må vurderes i f m avhengighetsforholdet til leverandørene. En del av

usikkerheten omhandler framtidige forutsetninger og dette kan aldri reduseres.

Andre deler av usikkerheten er selve oppgjørelsen, kontrakt overføring m m.

Usikkerheten er en selvfølgelighet i outsourcingsprosessens tidlige fase,

spesielt m h t framtidige utfall av samarbeidet og vilkår/betingelser som vil bli

satt. Forhold som medfører menneskelig usikkerhet kan være militær sikkerhet,

beredskap, lederskap/kultur, kommunikasjon,markedet/leverandører,

grensesnitt/integrasjon.

For å motvirke disse ovennevnte problemer kreves det at trygghet og

fortrolighet skapes i relasjonen. Dette krever tid og ofte tester bedriftene

hverandre med å gjøre mindre avtaler/forretninger før mer omfattende

kontrakter signeres.132  God kommunikasjon og tilpasning er to andre stikkord

for god relasjonsintegrering.

4.7.3    Økonomisk perspektiv
Totaløkonomisk lønnsomhet er et av de viktigste motivasjonsfaktorene ved

vurderinger av outsourcing. Spørsmålet er om leverandører kan levere varer og

tjenester til samme eller bedre kvalitet med lavere pris og derved minske de

totale kostnadene for Forsvaret. Hovedproblemet synes å være at Forsvaret

ikke kan beregne de indirekte kostnadene  til en  eller flere aktiviteter.

Forsvaret mangler også helhetlig styrings133- og ledelsesinformasjon(ref pkt

3.2.2). Når man kombinerer dette med omleggingen134 av Forsvaret kan man

forestille seg hvordan Forsvaret kom frem til det store innsparingspotensialet i

f eks outsourcing av materiell og administrative transporter.

Potensielle leverandørers finansielle status , kapasitet og kompetanse må også

vurderes. Sikre leveranser er meget viktige. Når jeg arbeidet ved Luftforsvarets

forsyningskommando(LFK) på midten av 90-tallet var problemet med

leverandører135 ofte ikke ledetiden i seg selv, men usikker ledetid som kunne

                                                
132 Giljarås,H,Nilsson,F,Ødlund,J,Strategisk logistik,outsourcing, s 52,1999
133 Omfatter økonomisystemer,materielladministrasjonssystemer,distribusjon og
transportsystemer mm
134 En endelig avgjørelse er ennå ikke tatt.  Har man  regnet med den potensielle innparingen
man vil få med FLO (koordinert logistikk) og færre enheter/avdelinger i Forsvaret ?
135 US- materiell /Foreign Military Sales(FMS)
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variere med flere måneder. På den tiden fantes  ikke juridisk kompetanse ved

LFK, noe som er helt nødvendig for utarbeidelse av gode kontrakter.

Forsvarets anskaffelser reguleres gjennom ”Bestemmelser vedrørende

anskaffelser i Forsvaret”(BAF).136 BAF er historisk bygget på det amerikanske

anskaffelsesregelverk. Frem til 1994 har BAF vært ansett som rigid og

umoderne, noe som har vært kostnadsdrivende og som kunne medføre at

anskaffelse av utstyr som teknologisk ved levering var umoderne.137  Warberg

hevder  at Forsvarets regelverk og regelkultur ikke er særegent for

ankaffelsessektoren, men overalt i Forsvaret. Den vilje og

kunnskap(kompetanse) som kreves for å utnytte regler til beste for både

Forsvaret og den enkelte, er dessverre ikke alltid like mye tilstede.

En av problemene kan være at det sjelden er forarbeider til Forsvarets

regler/bestemmelser, noe som gjør det vanskelig å sette seg inn i ”den

egentlige” intensjonen/hensikt regelgiver har og derved feiltolke

reglene/bestemmelsene.

4.8 Delkonklusjon/oppsummering- Forsvaret i et outsourcingsperspektiv

Mange bedrifter har de siste 10-15 årene valgt å bruke outsourcing som et

verktøy for å effektivisere og kostnadsredusere. Vellykkede

outsourcing/integrasjonsprosesser kan gi høyere fleksibilitet og fordelen at man

kan fokusere mer på kjerneaktiviteten og ledelse av denne. Forøvrig må det

også understrekes at relativt mange bedrifter som har outsourcet også er

misfornøyd med resultatet . Dette er ofte et resultat av at bedriftene ikke har

gjort det rette forarbeidet/planlegging/vurderinger. Bedriften må ha tydelig og

klar ledelse samt betydelig kompetanse både i selve

outsourcingproblematikken og i forståelsen av  sin egen og potensielle

leverandørers bedriftskultur. Korte -og langsiktige målsettinger med

outsourcing må være klare og forankres i hele organisasjonen ved informasjon

og dialog.

                                                
136 Forsvarsdepartementet 1995,Bestemmelser vedrørende anskaffelser i Forsvaret(BAF)
137 E Warberg,Mulige kontraktsstrategier for bedreog/eller rimligere anskaffelser;FFI/Rapport-
97/04092,s 43
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Forsvarsdepartementet legger stor vekt på kjernevirksomhet og

kjernekompetanse i forbindelse med outsourcing av virksomhet. I henhold til

St meld nr 16,22 og St prop nr 55(STYFOR) har ikke Forsvaret maktet å

definere primær,kjerne og støttevirksomhet på en eksakt og isolert måte. Dette

er den viktigste forutsetningen for å lykkes med outsourcing.

Fire betingelser for outsourcing er i tillegg satt opp av Forsvaret. Disse

forutsetninger/betingelser er i liten grad fulgt selv om de ses som helt sentrale

og nødvendige fra Forsvarets side.

Outsoursingsprosesser/integrasjonsprosesser må prioriteres og man må innse at

dette er en lang og tidkrevende prosess. Dette forutsetter god enhetlig ledelse,

klare målsettinger(som er gjennomtenkt), riktig og korrekt informasjon til de

ansatte. Prosessen krever videre kontinuerlige evalueringer for å vurdere hva

man skal gjøre videre.

Determinasjonsmodellen gir et bilde(visualiserer) av hvilke nivåer og områder

som er overordnede og viktige for beslutningsprosessen. Modellen viser blant

annet at politikk, makt og avhengighet påvirker prosessen i meget stor grad og

toner ned den økonomiske delen, som ofte er hovedgrunnlaget/argumentet for

at en organisasjon velger outsourcing.

5 Hovedkonklusjon og oppsummering
Formålet med denne hovedoppgaven har vært å diskutere om Forsvaret kan

effektiviseres gjennom outsourcing. Videre har jeg vurdert forutsetninger for

outsourcing og hvordan og på hvilken områder man kan implementere

outsourcing i Forsvaret. Jeg vil avslutte oppgaven med å svare  på mine

spørsmålsstillinger. Svarene må ses i sammenheng med mine

delkonklusjoner138 og hva jeg har analysert og kommet frem til i kapittel 4.

Avslutningsvis vil jeg komme med en anbefaling om videre forskning innen

området.

                                                
138 Ref pkt 2.7,3.3 og 4.8.
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5.1 Hva innebærer begrepet outsourcing ?

Når outsourcingsbegrepet vokste frem på 1960-tallet var det generelle motivet

å spare penger gjennom større fleksibilitet, større teknisk kompetanse,

fokusering  på kjernevirksomhet, forbedret kvalitet og høyere effektivitet.

I dag begrunnes outsourcing ofte som et hjelpemiddel for å nå strategiske mål.

Resultatet av dette er at bedrifter legger ut hele avdelinger/funksjoner som ikke

innbefatter kjernevirksomhet og kjernekompetanse. Det finnes svært mange

definisjoner på outsourcing og mange forveksler ofte begrepet med

konkurranseutsetting, kjøp av tjenester og  privatisering.. I denne

hovedoppgaven har jeg brukt Forsvarets definisjon på outsourcing:139

”Bortsetting av virksomhet innebærer å overlate hele eller deler av ulike

virksomhetsområder til en eller flere eksterne leverandører som på kontrakt

forplikter seg til å levere avtalte ytelser”.140

Man må merke seg at ansvars- og styringsmulighetene  fortsatt vil beholdes

internt i Forsvaret.Videre at outsourcing krever organisasjonsendringer.

Det er  mange bedrifter som de seneste 10-årene har oppdaget fordelene med

outsourcing.141 De langsiktige virkningene av outsourcing vet man forøvrig lite

om. Disse kan slå i begge retninger. Den økende globaliseringen, oppkjøp,

allianser mm kan påvirke den langsiktige strategien og målsettingen for en

bedrift som har lagt ut deler av sin virksomhet. Outsourcing krever også et nært

samarbeid mellom bedriften og leverandører. Dette kommer bl a av at

bedriftsstrukturen blir mer kompleks ved at man legger ut deler av sine

ressurser på ulike leverandører.

Det er mange fordeler med outsourcing. Vellykket outsourcing vil gi

organisasjonen høyere fleksibilitet og muligheten til at man kan fokusere mer

på kjerneaktiviteten og ledelsen av denne. Dette kommer kundene tilgode.

Outsourcing fører også til redusert bemanning og lavere drifts- og

                                                
139 Har gitt meg felles utgangspunkt med Forsvaret vedrørende analyser og argumenter.
140 Ref pkt 2.4.1
141 Ref pkt 2.3.
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utviklingskostnader. Videre vil man kunne fokusere mer på strategiske

målsettinger. Andre fordeler er at man kan frigjøre kapital, få tilgang til ny

teknologi og unngå større investeringer.

På den annen side er det en rekke farer og ulemper ved outsourcing. Når man

outsourcer vil nye aktører operere i bedriften. Dette krever at meget godt

planlagte og gjennomtenkte kontrakter må opprettes. På tross av

gjennomarbeidede kontrakter medfører outsourcing at man blir meget avhengig

av leverandøren.Dette kan føre til at det kan bli svært vanskelig å bytte

leverandør når kontrakten går ut.

 Leverandøren vil også sitte inne med svært mye informasjon om bedriften,

som kan misbrukes. Interne problemer kan også oppstå , da det er svært sjelden

at de ansatte er positive til en outsourcing av dem selv. Dette kan medføre

former for sabotasje og negativitet i forhold til den potensielle leverandøren og

egen organisasjon.

Hastverksarbeid og lite gjennomtenkte kontrakter vil selvfølgelig få negative

følger for bedriften. Andre ulemper kan være tap av styring og kontroll,

vanskelig å ”ta tilbake”, tap av kjernekompetanse (kritisk kompetanse), skjulte

kostnader mm.

I pkt 2.6 og pkt 4.6 har jeg beskrevet fasene i outsourcingsprosessen/

integrasjonsprosessen. For at denne prosessen skal lykkes i et lengre perspektiv

bør rekke en egenskaper oppfylles.142Outsourcing er vanskelig å gjennomføre i

praksis og er ofte preget av oppdukkende problemer som påvirker

integrasjoneprosessen(kunde-leverandør). En viktig faktor kan være at

bedriftene ikke har kartlagt og analysert hvor problemet i organisasjonen ligger

samt motivet for outsourcing. Kjernevirksomhet, kjernekompetanse og andre

overordnede betingelser må være definert og vedtatt for videre strategi.

Vellykket outsourcing krever at man gjør et betydelig forarbeid som er

systematisk og metodisk. Kontinuerlig evaluering må gjennomføres for

kvalitetssikring. Videre er klar overordnet styring og ledelse med riktig og god

                                                
142 Ref pkt 4.6.1 tom 4.6.4
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informasjon til de ansatte av stor viktighet hvis man skal lykkes. Forståelse for

egen og leverandørers bedriftskultur er en videre forutsetning. Det er også

viktig med utarbeidelse av en beredskapsplan for tilbakeføring av funksjonen

inn i egen organisasjon. Som tidligere nevnt har outsourcing de senere år i

større grad blitt sett på som et hjelpemiddel for å nå strategiske mål.

5.2 Kan Forsvaret effektiviseres gjennom outsourcing ? Om outsourcing
fører til effektivitet betyr det at Forsvaret blir mer effektivt gjennom
outsourcing ?

Utviklingen i den vestlige verden går i retning av utstrakt bruk av outsourcing i

bedriftsorganiseringen. I militær sammenheng er USA en av de land som har

arbeidet lengst med outsourcing og konkurranseutsetting.DoD hevder at man

har hatt en betydelig effektivitets- og kostnadsreduksjon innenfor alle

forsvarsgrener. Kostnadsreduksjonene ved outsourcing og konkurranseutsetting

ligger på ca 30%. Man kan ikke direkte sammenligne (forsv) USA og Norge

når det gjelder outsourcing/outsourcingsprosesser.143 Det er likevel meget

interessant å se hvor langt DoD har kommet med outsourcing og at de er godt

fornøyd med resultatet.

Med det store potensialet144 man har i Forsvaret for effektivisering kan

outsourcing være et  godt virkemiddel for mer rasjonell drift og derved lavere

kostnader som kan brukes på investeringssiden. Dette vil også medføre at

Forsvaret i større grad kan fokusere på kjernevirksomheten og ledelsen av

denne. Dette gjør det også lettere å sette kunden i fokus.

5.2.1 Hvordan og på hvilken områder kan man implementere outsourcing i
Forsvaret?(hva gjør Forsvaret  ?)
 
Med ref til pkt 5.2 har mange bedrifter valgt å bruke outsourcing som et

verktøy for å effektivisere og kostnadsredusere. Vellykkede outsourcing/

integrasjonsprosesser kan gi betydelige fordeler. Forøvrig må det understrekes

at relativt mange bedrifter er misfornøyd med resultatet.145 Dette er ofte en

                                                
143 Ref pkt 4.3.2
144 Ref pkt 3.2.2
145 Ref pkt 2.3
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følge av at bedriftene ikke har gjennomført grundig forarbeid, planlegging og

vurderinger før de har startet prosessene.

Forsvaret må utøve tydelig og klar ledelse samt ha betydelig kompetanse både i

selve outsourcingsproblematikken og i forståelsen av sin egen og potensielle

leverandørers bedriftskultur.146 Korte og langsiktige målsettinger med

outsourcing må være klare og forankres i hele organisasjonen. Et sentralt

spørsmål er om outsourcing  en forutsetning for Forsvarets strategi og utvikling

mot fremtidige mål og visjoner ?

FD hevder at de vil legge stor vekt på kjernevirksomhet og kjernekompetanse i

forbindelse med outsourcing av virksomhet.147  ARGUS har ytterligere fire

betingelser (1)klar politisk forankring, (2)totaløkonomisk lønnsomhet,

(3)tilstrekkelig beredskap, (4) solide juridiske vurderinger.

Det er helt avgjørende at Forsvaret makter å bestemmer seg for hva som er

kjernevirksomhet og kjernekompetanse.148 Videre må andre overordnede

betingelser være ivaretatt. ARGUS ha bestemt seg for 4 betingelser.149 Jeg har i

min modell150 lagt inn flere betingelser som  kan være sentrale.  Forsvarets

lederskap og kultur bør være en sentral betingelse som må analyseres.151

Det er et betydelig problem for Forsvaret at de ikke har maktet å definere

kjernevirksomhet og kjernekompetanse på en eksakt og isolert måte. Dette er

den viktigste forutsetningen for outsourcing. 152 Videre er de fire betingelser for

outsourcing i liten grad fulgt selv om de ses som helt sentrale og nødvendige

                                                
146 Dette blant annet for å sette opp betingelser/forutsetninger for outsourcing.
147 Min teori(RBT) bygger på at organisasjonens prestasjoner bygger på interne spesielle
kompetanser og ressurser(kjernekomperanse og kjernevirksomhet).
148 Ref pkt 4.4
149 Ref pkt 4.4  og 4.5 Her analyserer kjernekompetanse,kjernevirksomhet samt de 4
betingelser som Forsvaret/ARGUS har bestemt seg for.
150 Pkt 4.7 determinasjonsmodellen
151 Ref pkt 3.3
152 Ref pkt 4.2
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fra Forsvarets side.153 I sum er dette et dårlig utgangspunkt for videre arbeid

med outsourcingsprosessen/integrasjonsprosessen. 154

Outsourcingsprosessen/integrasjonprosessen må prioriteres og Forsvaret må

innse at dette er en lang og tidkrevende prosess.155

Vellykkede outsourcingsprosesser/integrasjonsprosesser forutsetter god

enhetlig ledelse, klare målsettinger samt riktig og korrekt informasjon til

ansatte og leverandører. Prosessen krever videre kontinuerlige evalueringer for

å vurdere hva man skal gjøre videre.

Hvis man tar hensyn til de ovennevnte faktorer og behandler disse etter

intensjonen og på en seriøs måte, kan store deler av logistikkvirksomheten

outsources. Logistikkvirksomheten bør deles opp i funksjoner. 156

En av de sentrale spørsmål vil være om man skal gjennomføre outsourcing før

man vet hvordan Forsvaret skal struktureres og organiseres. Hvis man ønsker å

bruke outsourcing som et hjelpemiddel for å nå strategiske mål bør man vente

til de endelige besluttninger for Forsvarets fremtid er tatt.

5.2.2    Harmonerer Forsvarets ledelsesfilosofi og bedriftskultur med
outsourcing ?

En rekke mislykkede omstillingsprosesser ble gjennomført på 1990-tallet.

Årsakene til at disse mislykkes er flere og mangesidige. Enhetlig

strategisk(politisk/militær) styring manglet. Dette i kombinasjon med

uforutsigbare økonomiske rammer og bruk av ”ostehøvelprinsippet” ved

omorganiseringer ble ingen suksess.

Forsvaret er preget av sterke vertikale og horisontale grenser. Status, autoritet

og makt skaper individuelle begrensninger innen organisasjonen. Videre er

grensene mellom organisasjonens funksjoner, systemer, avdelinger og

                                                
153 Ref pkt 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3 og 4.5.4
154 Også når man ser på teorien/RBT. Det er stor fare for at feil besluttninger tas ,eller at de tas
for sent.
155 Ref pkt 4.6.1 tom 4.6.4
156 Funksjoner kan være innkjøp,lager,regnskap,lønnsadministrasjon,fly/kjøretøy vedlikehold
m m.
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produksjonsapparat påtagelig. Forsvarets tunge og byråkratiske organisasjon

med stort kontrollspenn gir lav hastighet og liten fleksibilitet i forhold til en

omverden som er preget av det motsatte.157

Forsvarets eksterne grenser har begrenset samarbeidet både med politiske

myndigheter og kommersielle bedrifter. 158 Offiseren er preget av at hans

prestasjoner hele tiden blir evaluert av en overordnet offiser. Dette gjelder både

i skolesituasjoner og på arbeidsplassen(tjenesteuttalelser). Faren med dette er at

offiseren fokuserer ”på å ha ryggen fri” for å ha karrieremuligheter. Dette

begrenser sterkt offiserens evne til å ta de risker som er nødvendige for å

utvikle organisasjonen. Beordringssystemet og andre ”krav” som stilles til

offiseren fører til at det ikke er kontinuitet i viktige funksjoner. Dette  går

utover kommunikasjon og samarbeid ved at man må forholde seg til nye

personer og miljøer hele tiden.

Mange av disse ovennevnte faktorer, som er relatert til bedriftskulturen, har

ført til at man på 90-tallet har mislykkes med å organisere Forsvaret til en mer

effektiv og fleksibel organisasjon med logistikkfunksjoner som er skreddersydd

for Forsvarets oppgaver og operative virksomhet.159

Hvis man skal koble Forsvarets ledelse og bedriftskultur sammen med

outsourcing/effektivisering ser man i dag de samme tendensene som på 90-

tallet.

Forsvaret har satt igang outsourcing uten å vite hvilken organisasjon man skal

ha i fremtiden. Kjernevirksomhet og kjernekompetanse er ikke definert .Dette

er i følge Forsvaret den viktigste forutsetning for outsourcing. Videre er de fire

betingelser for outsourcing i liten grad fulgt. Outsourcing krever åpenhet160 og

risikovilje. Forsvarets bedriftskultur er preget  av det motsatte.

Min konklusjon er at Forsvarets ledelsesfilosofi og bedriftskultur ikke

harmonerer i stor grad med outsourcingens prinsipper.

                                                
157 Styringskonseptets ledelsesprinsipper er ikke direkte grensebrytende.
158 Ref pkt 3.3,
159 Ref pkt 3.3.
160 Horisontale,vertikale og eksterne grenser må heves.
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5.3 Forslag til videre forskning

Forsvaret kaller seg ofte for en kunnskapsbedrift. Det er på mange måter riktig

når man ser på hvor mye utdanning hver enkelt offiser får  i eller gjennom

Forsvaret. Jeg synes det forøvrig  er merkelig at Forsvaret ikke kan definere

hva de mener med kjernekompetanse og kjernevirksomhet når de hvert år

satser store ressurser på utdanning og kompetanseoppbygging . Offiserene har

heller ikke noen garanti for at de etter utdanning på en skole(gjerne

spesialisering) får muligheten til å arbeide der hvor de kan utnyttes best. Dette

skyldes mangel på langsiktig styring og planlegging av kompetanse.

Det er lett å få regnskapet til å se bra ut ved å si opp personell. Hvis man ser

det fra en annen side har Forsvaret ved å si opp personell mistet en del av sin

intellektuelle kapital(IK).161 Isteden for å liste opp det man kan tallfeste kan

man lage et bilde av Forsvarets framtidsutsikter, basert på en evaluering av

menneskene som jobber der, organisasjonen, bedriftskulturen, kundene,

forretningsideen og andre forhold. Man må bygge opp en struktur som kan ta

vare på kunnskapen og belønne den. Det hadde vært meget interessant å gå

videre med et studie av Forsvaret i denne kontekst:

Kan Forsvaret endre fokus og ta bedre vare på sin intellektuelle

kapital(synliggjøre) ved å innføre IK og IK-rapportering ?

En av hovedfordelene med IK-rapportering at man kan finne

nøkkel/kjernekompetanser (benyttet/ubenyttet) og at man kan fokusere om å

beholde disse kompetanser.162 Dette trenger tydeligvis Forsvaret svar på .

                                                
161 Den intellektuelle kapital(IK) er en bedrifts immaterielle tilganger, dvs verdier som ikke
synes, men finnes.IK er en ikke finansiell kapital som representerer det skjulte gapet mellom
bokført verdi og markedsverdi. Kilde: Det intellektuella kapitalet,Edvinsson/
Malone,s.41,1997.
162 J I Askelin,FOA tidningen,nr 5,s 27, nov 2000
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