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Gjør noen reformer seg best på papir? 

Noen betraktninger om reformer mellom plan og 
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Tips bunntekst: 

For å få sidenummer, dato og 

tittel på presentasjon: 

Klikk  på 

”Sett Inn” -> Topp og bunntekst 

- Huk av for ønsket tekst. 

Hvorfor reformer i offentlig forvaltning? 

 

• Ønsket om bedre tjenester/bedre måloppnåelse 

• Ønsket om bedre utnyttelse av ressursene 

• Symbolpolitikk 
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Hva er viktig for å lykkes? 

 

Godt  

planlagt 
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endret 

underveis 
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Gerald Kaufmann: 

The question that civil servants ask themselves 

when required to advice in implementing 

polemical proposals is not, 'Do I agree with it?' 

but, 'Can it be made to work?' If they think it 

can, they will help to make it work. If they think 

it cannot, they will do their best to stop it.  

                                 (How to be a Minister, 1997) 
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Skal se på tre forhold som kan påvirke hvor godt 

'it will work' 

1. Arbeidsmåte 

2. Finansiering 

3. Noen betraktninger om utredningsinstruksen 
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Faser i et omstillingsarbeid 

• Vise behovet for endring 

• Forslag om omstillinger 

• Lage en plan for gjennomføringen 

• Nedkjempe motstand/bygge intern og ekstern støtte 

• Gjennomføre slik at endringene setter seg 
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To eksempler 

• Strukturendringen i høyere utdanning 

• Omorganiseringen av det ytre forvaltningsapparatet under 

Kunnskapsdepartementet  
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Organiseringsprosjektet 

• Aktiv deltakelse av 

virksomheter og brukere. 

• Tre arbeidsseminarer basert på 

dialogen mellom virksomheter 

og departementet.  

• Bevegelse over tid fra at alle 

modeller – inklusive 

nullalternativet – var mulig til 

drøfting av de endelige forslag.  
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Noen erfaringer 

• Åpen prosess tar tid 

• Den er arbeidskrevende 

• Uro og usikkerhet i organisasjonene 

• Krevende for lederne – krysspress 

• Tidvis høy temperatur i møtene 

• Stor fordel at ulike vurderinger på virksomhetsnivå kom frem 

• Løsningene påvirket av innspillene 

• Løsningene kjent og forankret. Lite støy når resultatet kom 

• Lettere implementering? 

• Større sikkerhet på at en har fått en god løsning? 
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Om man har fotetatt eksakte analyser 

og vet hva det vil koste, gjenstår kun 

finasieringen. 

 

Noen observasjoner: 

– Undervurderer fusjonskostnadene 

– Trekker ut fusjonsgevinstene før de har oppstått 

– Dekker ikke reformens reelle kostnader 
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Riksrevisjonens undersøkelse av om offentlige 

tiltak utredes på en tilfredsstillende måte 

Dokument 3:10 (2012/2013) 

• Konsekvenser blir i for liten grad beskrevet og tallfestet. 

• Samfunnsøkonomiske analyser gjennomføres sjelden. 

• Alternative virkemidler blir i liten grad synliggjort i 

beslutningsdokumenter. 

• Støtte og veiledning til fagdepartementenes utredningsarbeid 

er ikke tilstrekkelig målrettet. 

• Organiseringen av utredningsarbeidet i 

departementsfellesskapet sikrer ikke tilfredsstillende kvalitet på 

utredningene.  
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• Vi har en gjennomarbeidet utredningsinstruks og et dyktig 

veilederkorps. Men: 

– DFØ har kun systemansvaret 

– Driftsansvaret ligger hos det enkelte departement 

– Ingen formalisert kontroll av kvaliteten 

– Løst koblet mot budsjettprosessen 
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Vi planlegger én og én reform… 
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...men tiltak kan slå hverandre ihjel 
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