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Forvaltningen har en oppdeling og arbeidsdeling som i ulik grad krever samordning. På noen områder er det 

åpenbart mulig å løse mange av oppgavene innenfor gitte sektorgrenser. På andre områder er det 

vanskeligere og noen steder umulig. 

Behovet for samordning øker med saksområdenes bredde og kompleksitet. Samordning i bredden er i seg 

selv ikke nødvendigvis krevende, men avhenger primært av en aksept for fellesutfordringen. Det har primært 

med viljen å gjøre. 

Samordning av saker som både er komplekse og brede, vil være langt mer utfordrende å løse. Kompleksiteten 

kan både knytte seg til «rene» faglige analyser og til klare interessemotsetninger mellom ulike samfunns-

interesser. Her vil både evnen og viljen være avgjørende. 

Innlegget vil vektlegge det ansvaret embetsverket har for å utforme det faglige grunnlaget for best mulige 

beslutninger på disse områdene. Har vi evnen, dvs. de nødvendige faglige verktøyene? Og, hvis ikke, hva 

krever det av oss? Har vi viljen til å prioritere denne typen analyser på bekostning av oppgaver som ligger i 

sektoren alene? Videre, er det institusjonelle rammer som gjør at vi ikke får fram de beste 
analysene? Avslutningsvis, er systemet vårt godt nok for å håndtere denne typen problemstillinger?»

Samordning – vilje og evne
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HER ER VI

HER OPERERER VI

Fra kunnskap til politikk
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Samordning og kompleksitet

Kultur
Vilje

Evn

e

Kompetanse



Utviklingsarbeid...
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Utfordringer ved samordning

Vilje Evn

e

Kultur

Eksempler:

- Gode hver for oss. Best sammen.

- Kjernegrupper

- Nye måter å samarbeide på

Utfordringer:

- Vanskelige saker

- Langsiktige saker

- Verktøy for å løse

De syv byråkratiske pliktene

Kompetanse
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Nye steg på samordningsstien

Departementene må sette virksomhetene i stand til å samarbeide ved å samordne innsatsen på 

tvers av sektorene, blant annet ved bruk av lovverk, styringssignaler og ressurser.

TRINN PÅ VEIEN MOT SAMORDNING

For å håndtere gjenstridige problemer må virksomhetene klatre helt til topps i trappen. Trinn to 

er imidlertid viktig fordi felles problemforståelse er et premiss for å lykkes med å løse 

gjenstridige problemer.
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Klima og miljø

Integrering

Samfunnssikkerhet

Barn og unge

Likestilling

Distriktspolitikk

Statsbudsjett

Bærekraft

Bistand

Utenrikspolitikk

Kulturmiljø

Samordning og kompleksitet

Skatt og avgift

Klima- og miljøprofil

Friluftsliv

Ekstremvær

Friluftsliv

Friluftsliv

Eksempler fra egen sektor

Grønt skifte

Internasjonalt samarbeid
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Kortere sikt

Lengre sikt

Sektorpolitikk På tvers-politikk

«Sektor»

Departementene ivaretar 

sektorens interesser innenfor 

strukturer og prosesser som 

sørger for avveining av 

hensynene. 

«Utspill»

Departementet leverer det som 

kreves i et dagsaktuelt perspektiv 

og bidrar til at politisk ledelse får 

markert sin politikk.

«Konsern»

Departementene sørger for at politikken 

gjennomføres på en sammenhengende 

måte og at potensialet i teknologi og 

ressurser utnyttes.

«Nettverk»

Departementene utvikler sammen 

underlag til kompleks 

politikkutforming, og klargjør 

forutsetninger for iverksetting av 

tverrgående politikk

Kortsiktig sektorbasert politikk dominerer dagens 

departementsfellesskap
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Samordning og ansvar

STATUS:

Veldig mange R-notater

Lite strategi

FRAMTID:

Mer ansvar til de sektorovergripende

departementene for samordning? 

Mer ansvar for samordning til KDD på det

administrative området? 

Nytt samordningsdepartement? 

Mer ansvar for samordning til 

SMK?
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Ansvar for samordning?
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Ulike ansvarsområder 

KLD
Koordinering av klimapolitikken, inkl. rapportering, måloppnåelse og kvotesystem, Enova, 

biodrivstoff

Skatter og avgifter,  inkl. CO2-avgift 

og bilavgiftene
Petroleum, fornybar energi

Nasjonal transportplan, luftfart Jordbruksoppgjøret, skogpolitikk

Næringspolitikken, offentlige 

innkjøp
Kostholdsarbeidet

Klimaavtalen med EU KDD

FIN OED

SD LMD

NFD HOD

UD Arealplanlegging m.m.

Klimapolitikken favner bredt



STATUS:
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Samordning og ansvar

Kortsiktig

HVORDAN BØR PROSESSEN VÆRE?

Detaljorientert

Fragmentert

Sementert

Langsiktig

Overordnet

Fleksibel

Samordnet



Bedre miljøforvaltning, særlig aktuelle punkter:

 Utvikle tverrfaglig kompetanse i departementene (f.eks. intern 

mobilitet) og et sterkere fokus på sektorovergripende løsninger 

for bedre integrering av politikk på tvers av sektorer og for å 

bevege seg bort fra en sektorisert tilnærming.

 Sterkere fokus på samlede miljøpåvirkninger i strategiske og 

miljømessige konsekvensvurderinger; sikre et klart skille mellom 

administrative roller i arbeidet med konsekvensvurderinger på 

kommunalt nivå; utvikle lokal kapasitet (f.eks. dedikerte 

miljøansvarlige); legge til rette for en uavhengig, kritisk og 

tverrfaglig dialog i beslutningsprosesser. 
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Fra OECD-rapporten



Kortsiktig

Detaljorientert

Fragmentert

Sementert

Langsiktig

Overordnet

Samordnet

Fleksibel
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Oppsummering

Bredde

Kompleks

itet

Umulig?

Vanskelig

Greit

Vilje

Evn

e
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