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Samfunnsutviklingen endrer kravene 
vi må stille til byråkratene våre
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Departementene i førersetet for omstilling?

• Faglighet og langsiktighet 
under press

• For svak strategisk styring

• For defensivt? 

• Omstilling på tvers 
er et motbakkeløp

• Departementene bør styrke sin 
strategiske rolle overfor:

• Politisk ledelse

• Underliggende virksomheter

• Andre departementer

Samarbeidsprosjekt DIFI og DFØ. Difi-rapport 2019:3



Globalisering Bærekraft Digitalisering



Hvilke endringer trenger byråkratrollen?
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Norge har en åpen 
og ganske spesialisert 

økonomi med stor
import og eksport

Samfunnsutviklingen 
preges stadig mer av 

internasjonale forhold

Alle statsrådene må være 
litt utenriksministre, og 
alle sektorbyråkratene

litt diplomater
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Et tydeligere mandat

Gi alle departementer 
et tydeligere 

globalt/internasjonalt 
mandat, inkludert knyttet 
til utvikling og bærekraft.
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Verdiskapende offentlig sektor og konkurransedyktig næringsliv

Bærekraftig utvikling

Fremragende forskning

Hav

Fornyelse i 
offentlig 
sektor og 

bedre 
offentlige  
tjenester

Klima, miljø 
og 

miljøvennlig 
energi

Muliggjørende 
og industrielle 

teknologier

Samfunns-
sikkerhet og 

samhørighet i 
en globalisert 

verden

Effektivt Forskningsråd 

Velfungerende forsknings- og innovasjonssystem
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Bærekraft på alle områder





Alle departementer 
må forstå andre 

sektorer

Legg ned UD-
aspirantprogrammet 
og lag en felles 2-årig 

traineeordning på tvers
av alle departementene.
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Digitaliseringen 
endrer en rekke tjenester 

i økende tempo

De offentlige tjenestene 
henger i varierende

grad med

Departementene trenger 
både teknologiske 

ferdigheter og kunnskap 
om forskningsfronten
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Digital omveltning





High Level Group of
Scientific Advice
Mechanism (EU) 

7 forskere EU kommisjonen

Om hva

• Spesifikke policy-temaer

Om hva

• Hvordan styrke interaksjonen 
mellom Kommisjonens 
politikkutforming og uavhengige 
vitenskapelige råd



Chief Science Advisor
(New Zealand)

Forsker Statsministeren

Om hva

• Råd om spesifikke temaer relatert til 
vitenskap

Om hva

• Fremme bruk av evidens til å informere 
politikkutforming og evaluering

• Støtte utviklingen av nettverk av 
vitenskapelige rådgivere i departementene

Om hva

• Fremme New Zealands interesser 
gjennom “science diplomacy”

• Fremme engasjement for vitenskap i 
befolkningen



Government Chief
Scientific Adviser (UK)

Forsker/
forskeradm.

Regjeringen

Om hva

• Gi vitenskapelige råd til statsministeren og 
regjeringen

Om hva

• Sikre og bedre kvalitet og bruk av 
vitenskapelig evidens og råd i statsapparatet

• Samarbeide med vitenskapelige 
sjefsrådgivere i departementene: sikre at det 
er mekanismer som sikrer at 
politikkutformingen er basert på vitenskap

Om hva

• Gi råd til myndighetene om policy for 
vitenskap og teknologi

• Ko-leder for Council for Science and 
Technology

+



Noen år «på den andre siden» 
vil kunne gi nye perspektiver 

som bidrar positivt hos 
begge aktører.

«Regjeringen har valgt 
avbyråkratisering som et av 
virkemidlene for å forbedre, 
forenkle og fornye staten, men 
et velfungerende, nyskapende 
og effektivt byråkrati er helt 
avhengig av dyktige -
byråkrater.»
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Internasjonalt 
mandat

Trainee-
ordning på 

tvers

Forsknings-/ 
teknologi-
rådgivere
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Tre forslag som kan løfte fram framtidens byråkrater



FORSKNING FOR 
INNOVASJON OG BÆREKRAFT

@forskningsradet @norgesforskningsrad norges-forskningsrad @forskningsradet

Følg oss på:


