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• Konkurrerende, ofte motstridende, upresise, flertydige og ustabile 
mål. 

• Allianser mellom sektorforvaltning, sektorpolitikere, organiserte 
brukerinteresser og profesjonsinteresser som gjør at 
sektorstyringen ikke blir optimal i et samfunnsperspektiv. 

• Regelverk og administrative normer som kan sette trange grenser 
for den enkelte virksomhets innretning ut fra faglige og 
effektivitetsmessige hensyn. 

• Mangelfulle mekanismer for tilbakeføring av informasjon til de 
ansvarlige beslutningstakere om virkningene av tiltak og 
tjenesteyting. 

 

Noen utfordringer i styringen  
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Hermansen-utvalgets utredning om en bedre organisert stat (NOU 1989: 5) 
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ER MÅL- OG 
RESULTATSTYRING EN DEL AV 
PROBLEMET ELLER EN DEL AV 
LØSNINGEN? 
 



Mål- og resultatstyring 
 

Et grunnleggende styringsprinsipp som 
handler om å: 

 

• sette mål 

• vurdere resultater  

• bruke denne informasjonen til å utvikle 
og forbedre 
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Oppmerksomheten skal rettes mot effekter 



Mål- og resultatstyring i a-krimsamarbeidet 



Mål- og resultatstyring i a-krimsamarbeidet 



MÅL- OG RESULTATSTYRING 
ER EN DEL AV LØSNINGEN  
 
- MEN LØSER IKKE ALT! 
 



Noen dilemmaer 

• Styringsprinsippene i 
økonomiregelverket vs statsrådens 
konstitusjonelle ansvar  

 

• Ikke alltid samsvar mellom hvem som 
må ta kostnaden og hvem som får 
gevinsten 

 

• Samordning koster – mens gevinsten 
kommer senere 



Samordning er en viktig lederoppgave på alle nivåer 


