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Forvaltning i endring 

• Trøtthet på målstyring? 

• Etterligning av næringsliv? 

• Velferdsstatens evne til å løse nye problemer? 
https://agendamagasin.no/kommentarer/innovasjon-offentlig-sektor-keiserens-nye-klaer/ 

 

• Offentlig sektor har aldri tidligere hatt så store krav til spisskompetanse og 

tverrfaglighet fra innbyggere og politikere 

• Krever høy ytelse på ekspertise, koordinering og samarbeid - samtidig 
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Beslutninger i offentlig sektor 

• Hvordan håndtere usikkerhet og kompleksitet i forvaltningen? Nye styringslogikker skaper ny 

kompleksitet… 

 

• Første-ordens beslutninger (1880-) 

• Byråkrati – saksbehandling – orientering: beslutning om konkret case 

• Andre-ordens beslutninger (1960-) 

• Sektor-administrasjon – planlegging – orientering: problemer og prioriteringer, med noe framtidsfokus 

• Tredje-ordens beslutninger (1980-) 

• Veiledende administrasjon – strategisk veiledning – orientering: felles framtidshorisont som styringspremiss 

• «Gjør som vi sier! Vær selvstendige!» 

• Fjerde-ordens beslutninger (2000-) 

• Potensialisering 

Andersen & Pors (2017) 



Potensialisering  

• Potensialiseringsadministrasjon – potensialisering – orientering: usikkerhet om framtid 

og ubegrenset kompleksitet  

 

• Potensialisering er en beslutning om å generere åpenhet (kontingens) 

 

• Framtiden åpnes opp – beslutninger blir anti-beslutninger 

 

• I stedet for å forsøke og absorbere usikkerhet, feires usikkerheten som ressurs 

 

• «Å lystre ved å ikke lystre beslutninger og strukturer» 

 



Trender 

• Styringstrender  
• Fra planlegging – strategi – potensialisering 

• Men også fra silo og ekspertise til koordinering og samarbeid: nettverk og plattformer 

• Ledelsestrender 
• Relasjon, tillit/autonomi/ansvar, inspirasjon, involvering og delegering 

• Metodetrender 
• Innovasjon, tjenestedesign, brukerinvolvering og samskaping, gevinstrealisering, etc. 

 

• Går det opp i en høyere enhet? 

 



Nye utfordringer – nye løsninger? 

• Reform og politikk, forutsetter 

• Delegering og eksperimentering for tilpasning og implementering 
 

• Arbeidsorganisering, forutsetter 

• Kompetanse 

• Mestring/utfordring 

• Autonomi  

• Medvirkning 

• Relasjoner og samarbeid 
 

• Norsk arbeidslivstradisjon – nok en gang redningen? 

 

 

 



Styre potensialisering og samarbeid? (1) 

• Styring som tilretteleggelse for ledelse? 

• Lag på lag av styrings- og beslutningslogikker 

• Kompetansekravene til ledere og ansatte endres 

 

• Digitalisering (automatisering og selvbetjening) ordner en del 

koordinerings- og saksbehandlingsoppgaver 

 

• Digitalisering (plattform-modeller) muliggjør nye samarbeids- og 

samordningsformer 



Styre potensialisering og samarbeid? (2) 

• Styring av potensialisering? 

• Grunnleggende styringsskille mellom innovasjon og drift 

 

• Styringssystemene i forvaltningen har en voldsom slagside mot 

god drift – forvaltningspraksis, kvalitet, regelverk, mål 

• Arbeides med styringspremisser for søk og utvikling i alle sektorer 

• Vurderer fortsatt utvikling ved hjelp av utførelsessystemet – kostnad, 

budsjett, etc. Alternativet: læring, ta ut risiko,  

• Søk, utvikling og spredning/skalering behandles som unntak – bygger ikke 

kapasitet og mekanismer for søk og skalering 

 



Styre potensialisering og samarbeid? (3)  
• Styring av samarbeid: selvorganiseringsprinsipper? 

• Forutsetter tillit, tilgang til info/ressurser, felles retningslinjer (Fjeldstad et al.2012; Kolbjørnsrud 2018) 

 

• Styring gjennom kultur- og kompetansebygging 

• Psykologisk trygghet (Edmondson, 2019) 

• Vi må alle bli multikulturelle 

• Kunnskapskulturer (Gulbrandsen & Thune, 2017), kulturer (Corritore et al. 2019), grensekryssing (Mørk et al 2019) 
 

• Styring gjennom å måle og belønne godt samarbeid og felles resultater 

• Fjerne hindringer for samarbeid 

• Kriterier for verdi som skal skapes (for og med innbyggerne) 

• I begynnelsen: case by case, og ett og ett problem-/tjenesteområde 

• Prøving og feiling – gjør litt vondt, lære av andre? 



“All forms of public administration exist simultaneously and side by side, and sometimes it takes 

only a moment to oscillate from one form to another, and the world looks completely different.  

 

Imagine a municipality that experiments with radically altering its gaze for social clients, 

regarding them as infinite resources. Then the National Revision Unit chooses to look into their 

practices and what they see are not potentialization, but highly problematic procedures that 

violate personal rights and administrative law” 

 

“As we move up the ladder of orders of decisions, it becomes increasingly difficult to create 

decision premises and observe something as premises at all […]  

 

‘radical innovation’, ‘co-creation’, ‘expect the unexpectable’, ‘entrepreneurial spirit’, ‘design 

thinking’, and ‘public value’ are not simply a fresh breeze of air after the dominance of NPM in 

the public sector. […] the new spirit of potentialization has larger and more severe effects than it 

agents are often aware of and might represent a much more cruel attack on legality and 

classical bureaucratic value that NPM did”                        

      Andersen & Pors (2017) 

 



Hvilken konklusjon liker du best? 

• Andersen og Pors’ frykt for konsekvensene av potensialisering? 

 

• Eller har vi robuste grunnpremisser for bedre samarbeid og 

utvikling, basert på en sterk arbeidslivs- og forvaltningstradisjon i 

velferdsstaten? 



 



Kulturbygging: psykologisk trygghet 
Sette scenen Invitere til deltakelse Respondere produktivt 

Leder-

oppgaver 

Ramme inn arbeidet 

- Sette forventninger om 

feil, usikkerhet og 

gjensidig avhengighet, 

for å klargjøre behovet 

for alles stemme 

Demonstrere ydmykhet for 

situasjonen 

- Anerkjenne gap 

 

Åpen og nysgjerrig 

- Still gode spørsmål 

- Vær en aktiv lytter 

 

Skap strukturer og prosesser 

- Fora for forslag 

- Retningslinjer for diskusjon 

Utrykk anerkjennelse 

- Lytt 

- Bekreft og takk 

 

Fjern stigmatisering av feil 

- Se framover 

- Tilby hjelp 

- Diskuter, vurder og myldre 

idèer for neste skritt 

 

Slå ned på overtramp mot 

disse retningslinjene 

Resultat Delte forventninger og 

mening 

Tillit til at deltakelse og å heve 

stemmen er velkomment 

Orientering i retning av 

kontinuerlig læring 

(Edmonson (2019). The fearless organization) 



3 eksempler 

• Nye Veier – mer innovative anskaffelser! 

• Funksjon, relasjon/samarbeid, eksperiment 

 

• Altinn – plattformer og samarbeid 

• Selvbetjening, automatisering, tjenester (modularisering) 

 

• Stangehjelpa – kontinuerlig tjenesteinnovasjon 

• Entrep.ledelse, utfordre organisering, selv-ledelse (delegering, tillit), 

metodikk (tjenestedesign, brukerorientering), målesystemer (for læring) 



Innovasjon og digitalisering – hva skal til? 

• Ny organisering 
• Utfordring #1: Dynamikk (kultur, praksis, team)  

• Utfordring #2: Organisering (kjeder, verksteder, nettverk, plattformer) 

• Utfordring #3: Økonomi (innkjøp, omfordeling av inntekt/utgift) 

• Eksperimenterende innovasjonsmetodikk 
• Utfordring #4: Utvikling av organisasjon og tjeneste 

• Utfordring #5: Politikkutforming (samspill, tilpasset situasjon, skape rom) 

• Offensiv og smart investering 
• Utfordring #6: Investeringsmodeller (anskaffelser, partnerskap) 

• Utfordring #7: Ta ut risiko raskt (læring) 

• Utfordring #8: Gevinst (implementere og skalere det som virker) 

 


