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Vi viser til brev av 31.01.2012 vedlagt utkast til organisering av statlig virksomhet.

Samferdselsdepartementet har vært representert i den arbeidsgruppen som har
utarbeidet utkastet. På denne bakgrunn har vi ingen større merknader eller forslag til
endringer. Nedenfor følger likevel enkelte kommentar til de problemstillingene som
reises i høringsbrevet.

Hvordan kan veilederen 'ores mer brukervennli ?
I utkastet er det benyttet enkelte "tekstbokser" og noen få illustrasjoner for å belyse
viktige problemstillinger. Slike virkemidler bør kunne benyttes i noe større grad i den
den endelig versjonen. I en eventuell nettversjon bør det også kunne legges inn lenker
til grunnlagsmateriale som det henvises til (NOUer, stortingsframlegg, retningslinjer,
veiledninger m.m.). Det bør også lages et stikkordsregister, slik at en leser lett kan
finne fram til de avsnittene i veilederen som er mest relevante for vedkommende. I
utkastets vedlegg 3 (s. 62-63) er det tatt inn en oversikt over stortingsframlegg
angående organisering og organisatoriske endringer i statsforvaltningen. Det kan være
lærdommer å hente også fra de endringene som ikke er direkte omtalt i veilederen.
Oversikten kunne derfor med fordel vært supplert med meldinger og proposisjoner om
andre større endringer.

Er det temaer som burde behandles mer inn ående?
Veilederen dreier seg i vesentlig grad om organisering innenfor statsforvaltningen.
Omtalen av organisering utenfor staten (pkt. 3.2) er sammenligningsvis meget
kortfattet. Det kunne vært gjort noe mer ut av denne omtalen f.eks. ved å vise konkret
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til enkelte endringer fra forvaltningsorgan/-bedrift til statsaksjeselskap/statsforetak og
de begrunnelsene som er gitt i stortingsframlegg m.m. Selv med en noen mer
omfattende omtale på dette punktet, vil hovedtyngden i veilederen uansett ligge på
organisering innenfor staten.

Er det temaer som ikke er behandlet i veilederen men som naturli hører h'emme i en slik
veileder?  
Vi har ikke funnet temaer som naturlig hører hjemme i veilederen som ikke allerede er
berørt i foreliggende utkast. I denne forbindelse bør det også tas hensyn til at
veilederen ikke bør bli for omfangsrik.
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