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Det skal handle om …

Ett utgangspunkt
Statlig styring er nødvendig

Tre perspektiver
Omfattende!?

Effektivt!?

Smart!? 



Statlig styring er nødvendig

Kilder: Kjellberg 1995

AUTONOMIMODELLEN
– lokal sfære adskilt fra 

statlig virksomhet INTEGRASJONSMODELLEN
– omfattende offentlig 

engasjement krever 
nasjonal innblanding



Begrunnelser for statlig styring

 Likskap og likeverd

 Rettstryggleik

 Omsynet til nasjonaløkonomien

 Omsynet til liv og helse

 Effektiv og samordna bruk av ressurser

 Omsynet til urfolk og nasjonale minoriteter

 Omsynet til miljøet og ei berekraftig utvikling

 Samfunnstryggleik



Statens styring – omfattende!?

«Det kommunale selvstyret har mistet mye av 

sitt innhold gjennom kombinasjonen av 
rettighetslover, statlige pålegg og 

budsjettknapphet» (s. 58)







… likevel (beregninger fra 2014)

Kilde: Baldersheim 2018



… likevel (beregninger fra 2018)

Kilde: Baldersheim 2018



Lokalpolitikernes opplevde innflytelse på 
kommunens tjenestetilbud (2016)

Kilde: KMD Nullpunktsmåling 2016, Dokumentasjonsrapport



Statens styring – effektivt?

Effektive lokale 
prioriteringer?

«Desentraliseringsteoremet»        
forutsetter  

prioriteringsmuligheter lokalt

Rammestyring ↔ Detaljstyring

Effektivt                        
styring for staten?

Måloppnåelse?

Likhet, likeverdighet og 
rettssikkerhet i velferdstjenester 

og -ordninger?



Der er store forskjeller …



En utvikling i retning av … 

«Skattekamp»

«Regelinvasjon»

«Øremerkingsiver»



Regelinvasjon …

 Lov

 Forskrift

 Retningslinjer/veileder

 Tilsyn

 Klage

Helsedirektoratet (2012)
52 nasjonale faglige retningslinjer

153 veiledere

«Omfanget av prosedurale bestemmelser er for 
høyt, noe som blant annet fremkommer i de høye 

tallene for avvik. Etter NIBRs oppfatning er 
systemkravene for ambisiøse til at det er realistisk 

å ivareta alle» (NIBR rapport 2013:20, side:15)

«Gruppeintervjuer med Fylkesmannens 
rusrådgivere og kompetansesentrene for rus 

viser at antallet retningslinjer og veiledere er så 
stort at det særlig for små kommuner er 

utfordrende å forholde seg til dem» (RR-rapport om 

Helsedirektoratet 2013, side 72)



Tilsyn uten skjønn?

Kilde: NIBR rapport 2013:20,

«Enhver vikar hos fylkesmannen er 
overordnet ethvert kommunestyre»

(Kommunal Rapport, Einar Busterud, kronikk 20.09.2012)

«Kommunale informanter har meget 
varierende tro på at det å etterleve 
bestemmelsene om prosedyrer og 

rutiner faktisk gir god problemløsing»
(NIBR rapport 2013:20, , side 15) 

 Avgrensinger mellom det frie skjønn og 
rettsbruksskjønnet, særlig problematisk 
med runde lovformuleringer

 Tilsynspraksis varierer

 Er retningslinjer/veiledere bindende eller 
ikke? 



• Kompetansekrav for 
undervisning (2014)

• Kompetansekrav for leger 
(2020)

• Pedagognorm barnehage
(2018)

• Bemanningsnorm 
barnehage (2018)

• Bemanningsnorm 
lærertetthet (2018)

Kompetansekrav og bemanningsnormer …

Kilde: NIBR rapport 2018:5



Øremerkingsiver … 19.11.2018

«Et øremerket tilskudd kan isolert sett ha god effekt, men kan samtidig ha 
uheldige virkninger for andre tjenesteområder i kommunene og for 
kommunens samlede prioriteringer. … tilskuddene kan motvirke hverandre, 
lekkasjeffekt, favorisere kommuner med ressurser …  Dette gir høy 
sannsynlighet for at ordningene ikke treffer etter hensikten og derfor ikke 
bidrar til å realisere nasjonale målsettinger på en effektiv måte (s. 5)»

Kilde: KMD 2017: Områdegjennomgang av øremerkede tilskudd til kommunesektoren . 
Økt treffsikkerhet – bedre effekt – mindre byråkrati. Rapport fra ekspertgruppe. 



Er alle med?

19.11.2018

Riksrevisjonen 2013: Riksrevisjonens 
undersøkelse av effektivitet og 
resultatoppnåelse i Helsedirektoratet. 
Dokument 3:3 (2013–2014) 



Statens styring – smart?

«Avdelingslederne har i intervju 
uttalt at det er uklart hvor langt 

Helsedirektoratets ansvar for 
implementering strekker seg. … 

om direktoratet har ansvar for at 
relevante målgrupper skal gjøre 

seg nytte av retningslinjer og 
veiledere …» (side 68).



Kommuner med mangel på/behov for statlig kompetanse …

Styringsdifferensiering?



Stat med mangel på/behov for kommuners kompetanse …

20.11.2018

Liten grad av usikkerhet

Når løsningen er kjent og nasjonale 
fagorgan har (evidensbasert) 
kunnskap …

Større grad av usikkerhet

Når kunnskapsgrunnlaget er begrenset 
og usikkerheten om hva som virker er 
betydelig …



Ta initiativ/
sette agenda

Utforme
politikk

Beslutte

Iverksette

Kontrollere og 
evaluere

Kommunene

Politikkutforming
= mål & virkemidler

Iverksetting

Stat

Kommunene

«co- …» / «sam …»



F.eks. 

Samordning av Lokale 
rus og kriminalitets-
forebyggende Tiltak

Kilde: http://kriminalitetsforebygging.no/slt/

Skole/Sosial/Politi

Kompetanseheving

Trygge bysentrum/bydeler

Redusere risiko gjennom, f.eks.:

Å fremme inkludering

Gi unge erfaring med arbeid

Gi unge meningsfull fritid



Til slutt …

Kilde: Askim, Klausen og Vabo 2016

Alternativer til statlig styring?

 Kommunesammenslåinger

 Interkommunalt samarbeid

 Oppgavedifferensiering

 Særkommuner

 Endret funksjonsfordeling


