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Målrettede samfunnsoppdrag er ikke noe nytt fenomen
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Hva er målrettede 
samfunnsoppdrag?
Ambisiøst og 
tidsavgrenset mål

Mobilisering av et 
bredt sett med aktører

Koordinering på tvers 
av sektorer

?



Vi mangler ikke politiske mål
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I norsk politikk driver vi 
egentlig ikke slik. Her etableres 
det gjerne en bred enighet om 
de politiske målene, og det er et 
stort rom for å føre en politikk 
som gjør at de ikke nås…

Professor Einar Lie, Aftenposten, 24.04.22

❝



Vi mangler ikke politiske mål
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Når et mål heves opp til å bli 
alminnelig godt, populært og 
forankret i gode verdier, blir det 
felleseie. Uenigheten utspiller 
seg på nivået under, i spørsmål 
om hvor sterkt man i realiteten 
vil arbeide for å nå målene, og 
hvilke virkemidler man vil ta i 
bruk.

Professor Einar Lie, Aftenposten, 24.04.22

❝
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Mobilisering og involvering

Foto: Vinnova



Koordinering på tvers av sektorer
Noen foreløpige inntrykk fra forvaltningen
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Hvis jeg får flere ekspertråd 
om behovet for mer politisk 
koordinering, blir jeg gal. Vi 
koordinerer hele tiden, og det 
er egentlig ikke så enkelt.

Vi lider av 
koordinerings-
utmattelse.

... det er mistillit og 
begrenset engasjement fra 
sentrale departementer, 
spesielt de tilknyttet 
«industrien».

Hvis 
statsråden 
er med, 
gjør vi det.



8

Akselererende 

samfunnsoppdrag

Transformerende 

samfunnsoppdrag
Overgripende 

samfunnsoppdrag

Ulike typer samfunnsoppdrag

«Storstilt satsing på havvind»

Eksempel på et akselererende 

samfunnsoppdrag

Foto: Aibel

«Redusere ungt 

utenforskap»

Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB Scanpix

Eksempel på et transformerende 

samfunnsoppdrag

«Norge etter oljen»

Eksempel på et overgripende 

samfunnsoppdrag



Overgripende politisk 

målsetning

Kutte norske utslipp med 55 prosent 

mot 2030 sammenlignet med 1990 og 

oppnå netto nullutslipp i 2050
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Muligheter i Norge
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Eksempel på et akselererende 

samfunnsoppdrag

Eksempel på et transformerende 

samfunnsoppdrag

Internasjonalt spor
Blant annet EUs missions

Lokalt spor
Regionale eller lokale samfunnsoppdrag

Nasjonalt spor
Nasjonale samfunnsoppdrag (initiert og koordinert ovenfra)
Målrettede felles satsinger mellom virkemiddelaktører
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Regionalt eksempel 1: Nordland fylkeskommune

Foto: Freyr

Vesterålen Avis, 20. august 2021
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Regionalt eksempel 2: Inkludering i Kongsvingerregionen

Foto: Freyr

Vesterålen Avis, 20. august 2021
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Hovedkonklusjoner i vår rapport

Umiddelbart enklere å 
realisere tematisk 
avgrensede og 
teknologidrevne 
samfunnsoppdrag.

Men, slike satsinger vil ikke 
være tilstrekkelig for å løse 
store samfunnsutfordringer 
relatert til bl.a. klima og 
velferd. 



Samfunnsoppdrag som en prosess - ikke et tiltak
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Visjonsfase
Formule-

ringsfase

Utformings-

fase

Innførings-

fase

Aktører: Strategisk/ 

politiske på høyt nivå

Oppgaver: Prioritere 

utfordringer, skape 

oppmerksomhet og 

engasjement.

Aktører: Politisk høyt 

nivå

Oppgaver: Oversette 

politiske visjoner til 

satsinger.

Aktører: 

Departementer og 

virkemiddelaktører

Oppgaver: Oversette 

mål til aktiviteter, 

koordinere aktører og 

virkemidler.

Aktører: Virkemiddel-

aktører og gjennom-

førende aktører

Oppgaver: 

Koordinere, 

monitorere og 

evaluere.



Langtidsplanens forslag til to samfunnsoppdrag
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1. Bærekraftig fôr:                            
«Alt fôr til oppdrettsfisk og husdyr skal 

komme fra bærekraftige kilder»

2. Inkludering av barn og unge: 
«inkludere flere barn og unge i utdanning, 

arbeids- og samfunnsliv»

Videre konkretisering og oppfølging skal skje i en 

design- og implementeringsfase



Langtidsplanens forslag til to samfunnsoppdrag
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Noen mangler og utfordringer:
• Tverrpolitisk forankring
• Politisk eierskap og forpliktelse
• Lite rom og signaler om økonomiske 

betingelser
• Uklar innretning med hensyn til overnasjonal, 

nasjonal og regional innretning



www.nifu.no
espen.solberg@nifu.no


