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REFORMER SOM KOMMER, 
REFORMER SOM GÅR

HVILKE FORKOMMER, 
HVILKE BESTÅR? 

JAN ERIK GRINDHEIM
FØRSTEAMANUENSIS

HØGSKOLEN I SØRØST-NORGE
STATSVITER I CIVITA

PARTNERFORUMS HØSTKONFERANSE 26.10.2017
 

Jeg begynner med en uttalelse fra Petter Lodden som 
utgangspunkt for hva jeg mener er utfordrende med      
offentlige reformer i Norge: 

I forbindelse med kommunereformen sa han at: 
«Vestfold eksporterer en kommune til Buskerud»
 
à Han illustrerte veldig godt at vi tenker for territorielt og lite 

funksjonelt når vi gjennomfører reformer i Norge. 
à Det vil si at vi styrer for mye av utviklingen av 

kommunesektoren for lite med utgangspunkt i naturlige 
funksjonelle behov, og for mye i eksisterende territorielle 
styringsstrukturer. 

26.10.17	

2	

La meg se på hver og en av dagens talere, og stille noen 
spørsmål ved grunnlaget for noe av det som ble sagt:

Einar Lie begynte med å si at: «Argumenter som tidligere har 
vært brukt for reformer, har ikke samme kraft i dag».
 
à  Er tiden over for store politiske reformer, til fordel for 

små administrative tilpasninger? 

Eks fra EU, som har gått fra «europeisk integrasjon» til 
«europeisering», dvs. en forvaltningspolitisk tilpasning snarere 
enn store demokratisk styrte endringer à selv om dette 
bryter med grunnlaget for ansvarsprinsippet i det 
representative demokrati.

Rune Sørensen:
 
«Mål- og resultatstyringsprinsippet har pervertert 
mange reformer, gjennom å bli fullstendig overgrodd 
av mål og indikatorer».
 
à Dette er kanskje ulempen med «de små 
administrative tilpasningenes logikk», hvor 
forvaltningen får for mye makt over politikken, og 
derved velgernes/innbyggernes behov, ønsker og 
interesser.
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Tom Christensen: 

«Mange reformer fungerer omtrent som hundremeteren i 
Monty Pytons gamle sketsj: deltagerne har ikke stedsans, så 
de løper i her sin retning og ikke mot et felles mål».
 
à Jeg skulle gjerne ha spurt Tom om hvilke erfaringer vi 
har gjort med reformene, og om disse erfaringene har 
nedfelt seg i ny forskningsbasert kunnskap og bidratt til at 
reformer fungerer bedre i dag enn tidligere? Jeg synes 
Christensen fokuserer for mye på negative sider ved 
NPM, og for lite på hva vi må ha lært av å studere og 
kritisere denne måten å tenke på i mange år nå. 

Trond Fevolden: 

«Gjennom planleggingen overvurderer vi nok de gode 
sidene, og undervurderer de dårlige når vi skal 
gjennomføre reformer».
 
à Dette får meg til å gå tilbake til Einar Lies innledende 

spørsmål: Hva er meningen med reformer? Hvor 
kommer de fra? Fantes det noe før reformene? 

à  JEG spør: Finnes det noe etter dem? Hva er alternativet 
til reformer? Ingen endring? Endring på andre måter? 

à  JEG: Kanskje kan planleggingen bli bedre gjennom mer 
åpenhet i politikk og forvaltning, for ikke å snakke om 
forskningen på reformer?
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Astrid Meland: 

«Kommunereformen er Norges House of Cards».
 
à Jeg måtte bare ta tak i den, og ditt spørsmål 

Astrid: «Kanskje gikk det dårlig med Ap i årets 
valg fordi det gamle styringsvillige 
planleggingspartiet sviktet sin tradisjon?». 

à Igjen tilbake til Einar Lie: Hva er meningen med 
reformer? 

à Mitt svar er klart: Å skape et bedre samfunn!

Yngve Flo: 

«Ei frivillig reform – sjølvmotseiande?»
 
Det er viktig å se på endring i holdninger til reformer, slik 
også Flo ga et godt eksempel på i forskjellen mellom å ha  
– «lokal makt til oppsplitting» av kommuner 
-- og «lokalt veto mot sammenslåing» 

à Mitt spørsmål er om paradigmet for reformer er så 
forskjellig i dag fra tidligere at vi må tenke nytt om hva 
reformer er, skal og kan være? Kommunereformen er 
kanskje det beste eksempelet på dette?
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Tor Saglie: 
«Reformer utvikles ofte i grenselandet mellom på den ene 
siden rasjonelle beslutninger og endringer, med en klar og 
tydelig visjon, og på den andre siden politiske krav om raske 
resultater og politisk handlekraft.»
 
Saglie à Det er gode grunner til at Finansdepartementet er 
nøye på at reformer må bygge på gode analyser på forhånd, 
som ser hele hendelsesforløpet i en reform i sammenheng.
 
à Som Einar Lie spurte innledningsvis: «Har politiske 
reformer de siste årene handlet for mye om sterke 
diskusjoner og høyt lydnivå og ikke de underliggende 
endringene?» 

Lise Rykkja: 

«Vi står overfor mange trusler og utfordringer i dag, men 
det har mennesket alltid stått overfor. Det nye er at folk 
forventer at myndighetene håndterer dette.»
 
à Det nye er også grenseoverskridende forvaltnings- og 
politikkområder – såkalte «wicked problems», preget av 
usikkerhet om årsaker og løsninger, de kommer ofte 
uventede og gjør det nødvendig å handle under tidspress 
à Hvordan løses disse? Gjennom en hierarkisk struktur 
eller gjennom samarbeid og nettverksløsninger?  à
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JEG: Her er det ikke noe enhetlig svar, men for å løse 
dagens og fremtidens utfordringer må vi utvikle en 
offentlig forvaltning som i større grad klarer å se 
utfordringer på tvers av egne ansvarsområder. 
 
JEG: Klare ansvarsforhold er nødvendig for å sikre en 
effektiv og prosessuelt korrekt fungerende forvaltning, 
men de må ikke bli en hemsko når behovet for 
tverrsektorielle utfordringer og problemer krever det 
motsatte. 

Da må vi kanskje ha strukturelle virkemidler som gjør det 
mulig å gå fra å vektlegge «organisasjon og styring» til 
«ansvar og ledelse».

HVA ER KONKLUSJONEN PÅ DAGENS 
KONFERANSE?

For det første sa Einar Lie i dag at det er «Nesten 
umulig å mene noe generelt om reformer, de er små, de 
er store, men jeg skal mene noe likevel: jeg tror nesten 
helt sikkert at vi har for få og forsiktige, og 
gjennomgående for lite, gode reformer. Forvaltning og 
administrasjon bør endre seg mer, og gå mot 
motkreftene.»
 
For det andre sa han at «Per Kleppe mente 
oppstykkingen av mål i delmål ikke var sosialdemokrati.» 

à
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à MIN KONKLUSJON ER AT Oppstykking i delmål er 
heller ikke noe godt grunnlag reformer dersom de primært 
gjennomføres for å ivareta interessene til de som skal 
iverksette reformene heller enn de reformene er til for?

Jeg vil gjerne gi dere EN POSITIV KONKLUSJON til slutt, 
som dere kan ta med hjem: 
 
Som min tidligere sjef ved UiO, Toril Johansson, sa i sin ærlige 
fremstilling av kunnskapssektoren – en sektor som burde 
være rustet for reformer: 
«De institusjonene som har måttet og må endre seg 
gjennom reformer, tar bedre i mot reformene i dag enn de 
gjorde tidligere» -- da er det håp likevel? 


