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Disposisjon

• Den parlamentariske styringskjeden og rettslige rammer

• Styringsfunksjonen

• Kapasitet og kompetanse
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Suverenitetsprinsippet: At staten er politisk 
uavhengig av andre stater og i utgangspunktet selv 
bestemmer over sitt territorium

Maktfordelingsprinsippet: At makten bør fordeles 
og balanseres mellom den lovgivende, utøvende og 
dømmende makt

Folkesuverenitetsprinsippet: At det er fra folket 
makten springer ut og som gjennom sine 
representanter gir lover og skattlegger

Menneskerettsprinsippet: At enkelte 
grunnleggende individuelle friheter skal 
respekteres 



Rammer for 
samspillet mellom 
storting og 
regjering/forvaltning 
knyttet til 
politikkutvikling

• Regjeringens opplysningsplikt:  Grl §§ 30, 86 
og 87, ansvarlighetsloven

• Overnasjonale normer – grenser for nasjonal 
maktutøvelse (EU-retten)

• Parlamentarisk ansvar: Plikt til å søke avskjed 
ved mistillitsvotum

• Ved siden av «ordinære» stortingsvedtak: 
Anmodningsvedtak

• Kontrollaktivitet

• Posisjon/opposisjon



Stortinget 
som en del 
av en 
kompleks og 
omfattende 
offentlig 
sektor

Kommunalt selvstyre

EU: EØS-avtale, forordninger og forvaltningsorganer

Økt bruk av uavhengige forvaltningsorganer og av 
ulike former for selskapsorganisering

Styrking av individuelle rettigheter

Stort statlig eierskap av selskap som driver 
markedsrettet

Økt andel av totaløkonomien



Vurderingskriterier: 
Godt fungerende 
Storting?

Statsrettslig perspektiv 

Internasjonalt perspektiv

Makt og demokratiutredningen (NOU 2003:19) – svekket 
demokratisk styring

Europautredningen (NOU 2012:2)

Et dynamisk demokratisyn (Johan P. Olsen 2014: Folkestyrets varige 
spenninger – Stortinget og den norske politiske selvforståelsen)

Stadig sterkere integrasjon mellom Stortinget og den utøvende makt 
(Tore Grønlie, 2017)



Stortingets 
rolle i 
demokratiet i 
tillegg til de 
instrumentelle 
oppgaver

• Rollen som meningsskaper

• Rollen som forvalter av kollektiv 
identitet og oppfatninger av hva 
som er til fellesskapets beste ut 
over individuell egennytte

• Rollen som forvalter av et politisk 
og institusjonelt fellesskap



Disposisjon

• Den parlamentariske styringskjeden og rettslige rammer

• Styringsfunksjonen

• Kapasitet og kompetanse



Kompleksitet 
som 
hovedutfordring i 
offentlig politikk 
og for offentlige 
intitusjoner

• Økende kompleksitet i globale verdi- og 
leveransekjeder

• Globale, regionale, nasjonale og lokale 
utfordringer samspiller

• Styring av kompleksitet



Policy-syklus: Analyse og læring

Problem-
definisjon

Identifisering av 
alternative
responser/

løsninger

Evaluering av 
opsjoner

Valg av 
policy

Iverksetting

Evaluering

Problem

Behov



Ulike typer 
kvalitetssvikt

Svak eller feilaktig problemidentifisering

Policy har lav legitimitet i befolkningen

Policy gir ikke intendert effekt: Leveransesvikt

Policy gir uønskede ikke-intenderte effekter

Policy er ikke kostnadseffektiv

Policy er ikke konsistent på tvers av ulike politikkområder

Svikt i korreksjonskapasitet og beslutningsevne

Lav prioriteringseffektivitet



Stortingets 
doble 
funksjon 
knyttet til 
kvalitet 
(utenom 
vedtaks-
kvalitet)

Avdekke kvalitetssvikt hos utøvende 
myndighet knyttet til formåls- og 
kostnadseffektivitet og holde til ansvar 
politisk og konstitusjonelt

Sette dagsorden: Identifisere og 
spesifisere problemer som må gis 
politisk oppmerksomhet for 
grundigere politikkutvikling. Og ideelt 
prioritere mellom problemområder.



Stortingets 
arbeidsformer 

knyttet til 
kvalitet

politikkutvikling

• Spørreinstituttet: Interpellasjoner, 
spørsmål til skriftlig besvarelse, 
muntlig og ordinær spørretime, 
begjæringer om dokumentinnsyn

• Høringer og komitearbeid

• Kontrollsaker

• Egne interne utredninger

• Anmodningsvedtak



Anmodningsvedtakenes innhold

Problem og mål definert, regjering stort handlingsrom i oppfølging

Prioriteringssignaler

Anmodning om iverksettelse av et tiltak

Anmodning om utredning av et tema

Anmodning om fremleggelse av forslag til vedtak (lov/budsjett)



Påpekte 
utfordringer 

• Ressurskrevende å følge opp et stort antall 
anmodningsvedtak (2015-2016: 477 
vedtakspunkt , 2019-2020: 234 vedtakspunkt)

• Makt- og ansvarsfordelingen mellom Storting og 
regjering viskes ut, Stortinget forutsettes å gjøre 
generelle vedtak

• «...i utgangspunktet forvaltningen som har i 
oppgave å foreta faglige utredninger og 
vurderinger. Dette bidrar blant annet til å sikre 
forsvarlige politiske beslutningsgrunnlag og at 
målsetninger oppnås på en effektiv og 
hensiktsmessig måte.» (Harbergutvalget, 
Dokument 21 (2020-2021, s.39)



Kontroll- og konstitusjonskomiteen 
Innst .143 S 2021-2022
• Anmodningsvedtakenes status: Parlamentariske instrukser

• Representantene bør ha stor frihet til å nytte anmodningsvedtak

• Bør nyttes på «ansvarlig vis»: «Oppmodingsvedtak bør generelt vise 
til målsetjingar og ikkje korleis dei skal verte oppnådde»

• Statsråd kan ikke følge opp anmodningsvedtak som er i strid med lov 
eller der det ikke foreligger budsjettdekning

• Regjeringen bør fremme forslag om oppheving av anmodningsvedtak 
når den enten ikke kan eller vil følge opp 
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Stortinget som organisasjon (1)

• 169 representanter

• Presidentskap

• Partigruppene

• Fagkomiteer

• 490 ansatte

• Stortingets kontrollorganer

• Riksrevisjonen

• Sivilombudet

• Ombudsnemnda for forsvaret

• EOS-utvalget

• Norges institusjon for menneskerettigheter



Stortinget som organisasjon (2)

• Faglig rådgivningskapasitet
• Utredningsseksjonen: 13 årsverk

• Internasjonal avdeling

• Konstitusjonell avdeling

• Rådgivningskapasitet partigruppene (sekretærer, politiske rådgivere, 
medierådgivere)
• 215 årsverk (per 15.11.2019)

• Herav 109 politisk rådgiver/finanspolitisk rådgiver/politisk seniorrådgiver



Oppsummert

Storting, regjering og 
forvaltning bør 

samhandle bedre for å 
sikre kvalitet i 

politikkutviklingen

Stortinget bør adressere 
kompleksiteten i vårt 

styresett, inkludert nye 
vilkår for demokratisk 

praksis


