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Strukturelle betingelser for 

styringsforholdet stat-kommune 
• Norge er en enhetsstat, men med integrert modell 

i oppgaveløsningen  

– All politisk makt utgår fra nasjonale organer/institusjoner 

– Lokale enheter har delegert myndighet 

– Stat, fylkeskommune og kommune produserer tjenester 

• Kommunestrukturen 

– Svært heterogen kommunesektor mht folketall, størrelse, 

beliggenhet, kompetanse 

• Generalistkommuneprinsippet 

– Alle kommuner har det samme vide spekter av oppgaver 
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Hvordan utforme styrings-

virkemidler som sikrer: 

• At tjenestene som ytes holder tilstrekkelig 

kvalitet 

• At tjenestene er tilgjengelig for alle 

• En effektiv produksjon av tjenester – god bruk 

av offentlige midler 

• Rettssikkerheten til innbyggerne – både i 

saksbehandlingen og i selve tjenestene 

• Demokratisk styring, deltakelse og ansvars-

plassering 



Kommunestruktur 2012 

Folketall Antall kommuner Prosent 

Færre enn 3 000 160 37 

3 000 – 4 999 69 16 

5 000 – 9 999 90 21 

10 000 – 34 999 87 20 

35 000 – 100 000 18 4 

Over 100 000 5 1 

Total 429 100 



Utfordringer i styringen – sett 

fra statens side 

• Grunnleggende utfordring:  

– Med en så heterogen kommunesektor, der alle 

kommunene skal gjøre alt: hvordan utforme 

styringssignaler og -ordninger som treffer alle? 

– Særlig: hvordan sikre at innbyggere, uansett bosted, får 

tilgang på kvalitativt gode tjenester? 
 

• Staten blir ansvarliggjort – uansett! 

– Forventninger om (tilnærmet) likhet mellom kommuner 

– Medienes rolle i ansvarsplasseringen 



Staten svarer med 

• Stadig mer detaljstyring, ikke i økonomi, men 

i forskrifter, rundskriv, retningslinjer, normer, 

veiledere, rettighetsfesting 
 

• Stadig flere organer som skal sikre kvaliteten: 

fagdirektorater, kunnskapssentre, regionale 

kompetanseenheter 
 

• Stadig flere kontroll- og tilsynsordninger 
 

• Styring gjennom dialog og samarbeid 



Utfordringer i styringen – sett fra 

kommunenes side 
• Hvem er ”staten” – og hva er en kommune?  

– Kommunene vegrer seg mot å styres av statlige etater 

– Samsvar mellom Stortingets intensjoner og administrative 

organers presiseringer? 

– Kommunen oppleves som iverksettingsorgan for staten, ikke 

selvstendig politisk nivå 

• Detaljstyring 

– Begrenser kommunenes handlingsrom 

– Mye fokus og ressurser på detaljer og rapportering 

• Fragmentert og sektorisert stat 

– Staten organiserer møtene med kommunene på svært ulike måter 

– Lite samordnet styring 

 



Ulike møter mellom stat og kommune 

– noen eksempler 
• Helse 

– Tradisjonelt klare ansvarsforhold mellom primær- og 

spesialisthelsetjenesten: ansvaret for pasienten følger 

nivået, legene som portvokter 

– Noe mer uklart med samhandlingsreformen 

• Barnevern 

– Ansvaret for barna er alltid hos kommunen, staten har 

ansvar for å yte tjenester til kommunen 

• NAV 

– Statlige og kommunale tjenester er samorganisert 

• Utdanning 

– Lite koordinering mellom nivåene 

 


