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Statlig styring før reformene på 1980- og 90-tallet

Statlige virksomheter ble underlagt

detaljert styring av aktiviteter og bruk av 

innsatsfaktorer:

• Finansdepartementet detaljstyrte 

tildelingen av budsjettmidler

• Statlige virksomheter hadde minimale 

muligheter til å gjøre omprioriteringer 

innenfor tildelt budsjettramme

• Stillingshjemler var bundet til 

bestemte tjenestesteder og oppgaver



Behov for reform

«Det må kunne sies at økonomisystemet i dag legger 

hovedvekten på at bevilgninger ikke overskrides og 

mindre vekt på at ressursene brukes godt»

«Det er de som har sitt daglige arbeid i virksomheten 

som bør være best egnet til å finne frem til den mest 

hensiktsmessige utnyttelsen av midlene. En slik 

utvidet handlefrihet vil også være et naturlig 

motstykke til skjerpede resultatkrav overfor 

virksomhetene»

Haga-utvalget (NOU 1984:23)



Tverrpolitisk enighet om reformer 

• Budsjettreform i 1986

- Krav om målformulering og rapportering til Stortinget om oppnådde resultater

- Skulle gi økt spillerom for den enkelte virksomhet, samtidig som politisk kontroll ble ivaretatt 

gjennom rapporteringen

• Flere endringer i 1997 gir økt handlingsrom

- Forenklinger i postspesifikasjoner i statsbudsjettet, utvidede fullmakter knyttet til 

stillingshjemler og større vekt på synliggjøring av mål og resultater

- Nytt økonomiregelverk for å følge opp krav om målformulering og rapportering. 

Departementets oppmerksomhet skulle i større grad rettes mot hva som blir oppnådd for 

brukere og samfunn

• Stortingets kontrollfunksjon styrkes

- Etablering av kontroll- og konstitusjonskomité og åpne høringer i Stortinget 

- Riksrevisjonen etablerer egen avdeling for forvaltningsrevisjon



Alle virksomheter skal:

• Fastsette mål og resultatkrav innenfor rammen av disponible ressurser og 

forutsetninger gitt av overordnet myndighet

• Sikre at fastsatte mål og resultatkrav oppnås, ressursbruken er effektiv og at 

virksomheten drives i samsvar med gjeldende lover og regler, herunder krav til 

god forvaltningsskikk, habilitet og etisk adferd. 

• Sikre tilstrekkelig styringsinformasjon og forsvarlig beslutningsgrunnlag

Departementene skal i tillegg fastsette overordnede mål og

styringsparametere for underliggende virksomhet.

Styring, oppfølging, kontroll og forvaltning må tilpasses virksomhetens egenart, 

samt risiko og vesentlighet

Grunnleggende styringsprinsipper



Er praktiseringen i tråd med ambisjonene?

• Handlingsrommet for statlige virksomheter er langt 

større enn før

• Mer oppmerksomhet om resultater

• Mange jobber kontinuerlig med å forbedre 

styringen

Men:

• Mye av styringen er fortsatt detaljorientert

• Mange til dels utydelige og motstridende mål 

• For stor oppmerksomhet om måltall

• Omfattende kontroll og rapportering går på 

bekostning av verdiskaping og tillit

• Mangelfulle beslutningsgrunnlag



Faglige utfordringer

• Krevende å sette gode mål for hvilke effekter 

man ønsker å oppnå. Mye lettere å sette mål 

for ressursbruk og aktiviteter

• Vanskelig å måle og vurdere resultater i 

etterkant. Det som er lett å måle er ikke alltid 

det viktigste – og det viktigste er ikke alltid så 

lett å måle

• Staten skal løse store, komplekse problemer 

med uklare årsak-virkningsforhold



Styringsidealene møter politikken

• Iboende motsetning mellom ambisjonen om 

overordnet styring og statsrådens ansvar for alt 

som skjer i egen sektor

• Politikerne møter forventninger om 

handlingskraft og raske svar

• Liten aksept for feil og risikotaking

• Statlige virksomheter må ta mange hensyn på 

en gang – og det er mye politikk i valg av 

aktiviteter og bruk av innsatsfaktorer



Hva er god styring? 

• God styring er tilpasset konteksten

- Det finnes ikke ett svar på hva som er god styring, den må tilpasses egenart, 

risiko og vesentlighet

• God styring er (også) strategisk

- Ha oversikt over tilstand og utviklingsbehov

- Hva vet vi om sammenhengen mellom virkemidler og måloppnåelse?

• God styring er samordnet

- Mange samfunnsproblemer lar seg ikke løse av én virksomhet alene

- Departementene må se over virksomhetsgrensene og initiere samarbeid når 

det er nødvendig



Styring og ledelse må henge sammen

«Et resultatorientert styringssystem gir i seg selv 

ingen garanti for at de enkelte etater og 

institusjoner blir mer produktivitetsorienterte eller 

effektive»

«Jo høyere opp i organisasjonshierarkiet en leder 

kommer, desto viktigere blir lederens evne til 

kreativ nytenkning, inspirasjon og samarbeid» 

Haga-utvalget (NOU 1984:23)




