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Utgangspunktet 

En rekke forhold tilsier økt vekt på omstilling og 

effektivisering i staten  

Hvem har ansvar for å fremme omstilling …? 

Erfaringsrapporten for Program for bedre styring og 

ledelse: 

«Departementsrådene og ekspedisjonssjefene har et 

særlig ansvar for å gi kraft og retning til den omstillingen 

samtlige ledere og virksomheter står overfor.» 



Problemstillinger 

Hvilken rolle bør departementene spille i omstilling av 

statsforvaltningen, og hva skal til for å ivareta en slik rolle? 

Hvordan ivareta et 

helhetlig og langsiktig 

utviklingsperspektiv på 

omstillingsbehov? 
– 

Hva bør være 

departementenes rolle 

overfor underliggende 

etater? 

– 

Hvordan bidra til 

omstilling på tvers av 

departementsområder? 

– 



Sentrale utfordringer for departementene 

 

• Faglighet og langsiktighet under press 

• Svak strategisk styring gir liten omstillingskraft  

• For defensivt embetsverk? 

• Omstilling på tvers er et motbakkeløp 



 
 
Hvordan ivareta et helhetlig og langsiktig 
perspektiv på omstilling? 

 

• Utvikle omforent kunnskapsgrunnlag som synliggjør  

• mål, resultater og årsakssammenhenger på tvers av 
etatsgrenser 

• omstillingsbehov/-muligheter for etater enkeltvis og samlet 

• Til dette trengs kartlegginger/analyser 

• Områdegjennomganger, evalueringer mv 

• Direktoratenes faglige rolle  

 



• Rollen må tilpasses egenart, evne/vilje, risiko 

• Balansere:  Stille krav  vs.  Gi støtte 

• stille utfordrende spørsmål 

• bygge tillit og gjensidig rolleforståelse 

• gi forutsigbare handlingsrom 

• Fremme felles ansvar for felles mål 

 
 
Hva bør være departementenes rolle 
overfor underliggende etater? 



Hvordan bidra til omstilling på tvers? 

• Trengs påtrykk ovenfra: SMK til støtte for 

lederdepartementene 

• Sektorprinsippet bør tolkes mer fleksibelt 

• KMD som omstillingsdepartement bør gis høy politisk prioritet 

• KMD/FIN-samarbeid og -arbeidsdeling om bl.a. 

områdegjennomganger 

• Budsjettprosessen bør legge bedre til rette for fellessatsinger 



Hvordan bidra til omstilling på tvers?  (forts.) 

• Bygge kultur for å arbeide på tvers 

• Økt mobilitet mellom departementene 

• Lederrekruttering diagonalt 

• Ledere bør ta mer ansvar horisontalt 

• Endre lederroller → ansvar for samordning 

• Lederlønnskontraktene: stille større krav om 
samarbeid/samordning 

• Etatene bør forpliktes til å vurdere samarbeid på 

tvers når relevant 

 



Data og metode 

• Stor vekt på tidligere rapporter 

• 24 intervjuer med ledere i 

departementer og etater  

• Arbeidsseminarer 

• tidligere departementsråder 

• Tema: Digitalisering (prosjekter i   
 Digitaliseringsrådet) 

• Tema: Etatsstyring 

• Tema: Samordning 

Til sammen: 60 ledere/ressurspersoner 



Omstilling – hva ligger i det? 

Definisjon:         

Endring av 

arbeidsprosesser, 

virkemidler, 

organisering, 

kompetanse 

og/eller bemanning 

Formål:       

Effektivisere 

ressursbruken 

og/eller bedre 

måloppnåelse       

(inkl. brukerbehov) 

Nivåer: 

• Nasjonalt 

overgripende 

• Sektorvis 

• Enkeltetater 


