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Løypemelding fra inne mellom trærne

• Prosjekt 2016-20: På toppen av styringssystemet: Vekst, 

integrasjon og samordning (PÅST); samarbeid UiO-Difi

• Studerer sammenhenger mellom sentrale endringer i 

departementene og samordning – på departementsnivå og 

mellom regjering og storting

• Data fra surveyer til statssekretærer og politiske rådgivere, 

biografiske studier, og intervjuer med departementsråder og 

kommunikasjonssjefer i Norge, Danmark og Sverige*



Begreper

Coordination: organizations attempting to ensure that their 

activities take into account those of other organizations

Negative coordination: 

… so that the actions of one organization do not interfere with the 

actions other organizations

Positive coordination:

… joining forces to maximize effectiveness and efficiency



Type 1 

Tamme 

problemer

Type 2 

Komplekse

problemer

Type 3

Wicked

problems

• Enighet om årsak og problem

• Avgrenset problem (dog ikke enkelt, eller billig)

• Sett ekspertene i gang, mer kunnskap og ressurser løser problemet

• Løses innenfor etablerte strukturer 

• Mer uenighet, konkurranse og uorden i policy subsystemet

• Grenser til andre problemer mindre tydelig

• Mer forskning og mer ressurser hjelper ikke nødvendigvis

• Krever horisontal samordning

• Ikke enighet om hva problemet egentlig er

• Følgelig heller ikke enighet om hvor grensene for problemet går; 

ingen eier det, mange er litt med

• Det realistiske er å arbeide med problemet, ikke løse det; likevel 

uaktuelt å la være å arbeide med det

«Ja, samordning har økende viktighet fordi problemstillinger 

har blitt mer komplekse»; «… flere saker angår mange 

departementer»
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Samordning er mothårs (forts.)

• Anta at byråkratiske enheter motiveres av ressurstilgang eller av 

oppgaver 

• Egne kjerneoppgaver, forståelsen av dem (mission) og autonomi i arbeidet 

med dem (turf), ikke dele oppgaver, åpne for andres forståelse, mindre 

autonomi

• Harmonerer med organisatorisk spesialisering og mål- og resultatstyring

• Anta at politikere og partier motiveres av regjeringsprosjektet eller av 

karriere og oppslutning

• Dansk depchef: …det statsrettslige ved at du har ministeransvar i tillegg 

til at du har flerpartiregjering og mindretallsregjering gjør at rammene 

for å legge vekt på det tverrgående er vanskelig.

• Mange sentrifugale faktorer!



Samordningsbetingelser

Take into account…. Do not interfere….. Maximize effectiveness…

• At det fins ordninger og kultur for å hente informasjon om behov 

og muligheter for horisontal samordning

• …og for å velge A fremfor B

• (tilsvarende som for kontroll, detektor og effektor)

• Hva er de sentrifugale faktorene? Og hvordan oppfattes de 

av aktørene selv?

• I denne presentasjonen: Deprådene/-chefenes perspektiv



Regjeringen

• Det formelle, som regjeringskonferanser og r-notater

• «Denne regjeringen konkluderer i plenum, ikke i møterom 3»

• Ikke slik at mest mulig skal samordnes så langt nede som mulig. 

…poenget med R-notater er at uenighetene skal komme frem. To 

sider til fagdepartementet, tredje side til merknader fra andre. Skal ikke 

koordinere bort beslutningsgrunnlaget for regjeringen. 

• Alle viktige avgjørelser ble skjøvet til møterom 3. Ekstremt viktig å 

bruke regjeringen for ikke å miste den koordineringen av 

totaliteten. 

• Det uformelle, som regjeringslunsjer; «eneste stedet embetsverket 

ikke er»; «ting som de ikke ønsker drøfte med embetsverket»; «en del 

uformell klarering som har mye godt for seg»; «også treff i 

Parkveien etter statsråd på fredager»



Regjeringen: Danmark

• To formelle koordineringsutvalg: Regjeringens økonomiutvalg og 

koordinasjonsutvalg har en politisk forankring og ikke en juridisk. Det 

har vært perioder hvor slike utvalg har hatt en mindre betydning. 

• Det er sakspapirer til møtene, men føres ikke referat. 

• Det er en parallell struktur på embetsmannsnivå som fungerer på 

samme måte. Styregruppen: Her sitter departementssjefene for de 

samme departementene. Det blir skrevet grundige papirer til 

forberedelse, men ikke referater. 



Regjeringsapparatet for øvrig: Statssekretærene, 

slik deprådene ser dem: Positive

• Statssekretærer finner løsninger som er for smått for statsråder og 

som embetsverket ikke evner. 

• I en bra prosess er det mye aktivitet mellom statssekretærer før 

regjeringskonferansene

• På politiserte felt, når det er spenninger mellom koalisjonspartnerne, 

kommer statssekretærer på banen

• Statssekretærene er der, og de må brukes fornuftig, og koordinering er 

en slik fornuftig bruk av dem. 



Statssekretærenes rolle i samordning: Noen mindre 

rosende synspukter

• Statssekretærene fremmer egen statsråd mer enn de bryter ned siloer

• Da man fikk to og tre statssekretærer, begynte man å dele opp 

departementet. Flere statssekretærer styrker samordningsutfordringene

• Problemet med statssekretærutvalg er at energien brukes opp i en 

blindgate. Stoffet som produseres blir ikke brukt til noe annet enn i det 

utvalget. Alt for mange statssekretærer mangler trening og drøfter ikke 

saken med embetsverket. 

• De går inn og ut av disse møtene med en holdning om at suksess er lik å 

få noen enige med seg 

• … en spesiell problemstilling. Hvis statsråden ikke vil noe annet enn sitt så 

preger det hele systemet. Hvis statsråden er opptatt av helhet vil det prege 

arbeidet. Det vil ikke være avhengig av antallet statssekretærer.

• Husk bakteppe: 60 år med domenekamp mellom depråder og 

statssekretærer (jf. Sentraladministrasjonens historie etter 1945)



Regjeringsapparatet for øvrig: Danmark

• Samordning er embetsmenns ansvar. De særlige rådgiverne 

kjemper for deres egen mann eller kvinne og er mindre opptatt 

av samordning på tvers enn det embetsmenn er

• Særlige rådgivere har først og fremst en oppgave med å hjelpe 

ministeren med partipolitikk.



Samordning ved embetsverkets ledelse

• Deprådmøter og –lunsjer bryter ned siloene. 

• En depråd kjenner alle depråder, ganske unikt trekk ved norsk 

sentralforvaltning

• … du får merknader på forslag fra FIN og andre, det gir rom for å spille 

en politisk viktig rolle for statssekretærene, men der er deprådene like 

gode og vel så det. 



Samordning ved embetsverkets ledelse: Danmark

• I Danmark har vi et lite Statsministerium. De er ikke bemannet til koordinering. 

Finans brukes som et redskap for statsministerens koordinering. Dette fungerer 

fordi vi alltid har statsminister og finansminister fra samme parti. 

• Mange regjeringssjefer vil nok mene at Finans styrer alt for mye. Men 

systemet sikrer at den økonomiske rammen blir fulgt, og det er en mekanisme 

som koordinerer mellom regjeringspartier som ikke alltid er enig

• Finans har utviklet seg til å ta en uheldig rolle. Langt ut over deres ansvar som 

er å ha styr på økonomien. De har hatt sterke meninger på det de ikke har 

faglig greie på og har lager dårlige beslutningsunderlag



Samordning ved embetsverkets ledelse: Danmark 

(forts.)

• Det er viktig for koordinering at vi kjenner hverandre og har et blikk for 

helheten på embetsmannsplan. Samtidig er det slik at jeg arbeider for min 

minister, ikke for statsministeren. 

• Det stiller store krav til personer som er i systemet. Det å kunne trekke på den 

enorme erfaringen vi har, er veldig viktig for ministerne. Jeg er overbevist om at 

de er tjent med det systemet vi har

• [Statssekretærer som i Norge?] 

• Vi kunne nok godt få det til å fungere med statssekretærer

• Å ha noen andre som kunne instruere embetsverket ville jeg synes var et 

mareritt

• En statssekretær kan være en avlastning for ministeren. Men det vil kunne bli 

kjedelig for embetsverket. Det er motiverende å ha direkte tilgang til ministeren. 



Hvordan få til mer og bedre horisontal 

samordning

«Prosjektet skal vurdere forslag til bedre samordningsevne…»

• Organisasjon

• Styring

• HR

• Depråder og e-sjefer på åremål vil gi større forståelse for og vilje og 

evne til samordning

• Forventning om erfaring fra flere departementer for 

rekruttering/forfremmelse til alle stillinger over rådgiver

• Mer hospitering

• Flere stillinger i FIN faste hospitantstillinger

• «Alle» stillinger på SMK (Tyskland)
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