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Beskrivelse og/eller norm
• Ord bidrar til å forme vårt syn på virkeligheten

• Uhensiktsmessig eller misvisende terminologi kan ha praktiske 
konsekvenser 

• Forvaltningspolitikken må utformes innenfor konstitusjonelle rammer

• «Ministerstyre» og «sektor» beskriver viktige sider av forvaltningens 
faktiske organisering 

• «(Prinsippet om) ministerstyre» og «sektorprinsippet» rommer også en 
normativ komponent 

• Normativ ladning svekker mulighetene for samordning på tvers av sektorer
• «Det norske systemet er dominert av sterke fagdepartementer, noe som forsterkes

av prinsippet om ministerstyre» (NOU 2005:6)



«Ministerium»
• I Norge snakker vi ofte om «departementet» og «ytre etat»

• Ofte greit som beskrivelse. Men: 
• Bidrar til å prege tenkningen, og dermed til forestillingen om to (evt. flere) klart 

adskilte organnivåer 
• Kan svekke inntrykket av kommandolinjer på tvers av grensen
• Kan skape misvisende inntrykk av uavhengighet og svekket ministeransvar

• Terminologien avviker fra det gjengse i Europa

• Det danske eksemplet
• «Ministeriets departement» 
• Tydeliggjør at «ministeriet» også har andre enheter

• I Sverige taler man derimot om «departement» punktum
• Samme navn som hos oss – men betyr noe helt annet
• Avdeling i «regeringskansliet» som ikke er overordnet sin «ytre etat» 



«Ministerstyre»
• Hovedbetydning: 1) Hierarkisk organisert forvaltning 2) under statsrådens 

ledelse
• Hierarkiet innebærer instruksjonsmyndighet mv. nedover og lydighetsplikt 

oppover 
• Over- og underordningsforhold i departementet og overfor «ytre etat»
• Innenfor hver sektor gir hierarkisk organisering store muligheter for 

samordning
• I praksis kan samordning likevel være vanskelig nok selv innenfor et og samme 

departement og mellom sidestilte «ytre etater» 

• Hierarkiet er likevel begrenset av adskillige lommer av «uavhengighet» 
• Ikke i strid med lov mv. om bl.a. hva avgjørelsene kan gå ut på  
• Ikke overstyre organer som er «uavhengige» fordi instruksjon i enkeltsaker mv. er 

avskåret
• (Helst) ikke i strid med vitsen med å ha fagkyndige miljøer utenfor departementet



Norge, Europa og Sverige
• «Ministerstyre» som angivelse av hierarkisk organisering kan virke selvsagt
• Det stemmer også med det vanlige utgangspunktet ellers i Europa
• Poenget trer frem i kontrast til den svenske modellen 

• Den enkelte statsråd har ikke selvstendig beslutningsmyndighet 
• Alle beslutninger på regjerings-/departementsnivå treffes kollektivt 

(Regeringsformen (RF) 7:3) 
• Alle «forvaltningsmyndigheter» har også vidtgående uavhengighet av regjeringen: 
• «Ingen myndighet … får bestämma hur en förvaltningsmyndighet i ett särskilt fall ska 

besluta i ett ärende som rör myndighetsutövning mot en enskild eller mot en 
kommun eller som rör tillämpningen av lag» (RF 12:4) 

• Dette avskjærer instruksjonsmyndighet av den typen som vi ellers finner i et 
styringshierarki

• «Forsøk på ministerstyre»
• Samtidig er «myndighetene» selvsagt avhengige av statsbudsjettet mv.
• Dessuten kan det underliggende regelverket endres 



Praktisk betydning?
• Fraværet av generelt hierarki har utvilsomt praktisk betydning som grense «politisk 

styring»  
• Om enn noe omstridt akkurat hvor stor betydning
• Dessuten: Hvem utnevner generaldirektørene? (jf. Göran Persson) 

• Eksempel: «Kravaller» i Göteborg i 2001 (EU-toppmøte mm.) 
• Opptøyer, mann skutt av politiet etc.
• Men ingen «plaget» stats- eller justisministeren, som var på stedet 

• I ettertid ble derimot det politiske «sektoransvaret» viktig 
• Burde politiet f.eks. ha fått penger til flere vannkanoner? 
• Burde politiet ha vært organisert på en annen» måte?

• Stadig flere «uavhengige» forvaltningsorganer» også i Norge (UNE, EU-byråer …)
• Ikke bare jus, men trolig økende forståelse og tilsvarende betydning
• Kulturbygging, sterke personligheter (Terje Sjeggestad/UNE)
• Evner politikkens å ikke ta alle baller?

• Aldri total uavhengighet
• Regjering/departement sitter alltid med ansvar for helheten 
• Ellers må styringen kanaliseres gjennom bevilgninger, personvalg, regelendringer mv.



«Ministerstyre» og hierarki
• Ordet antyder ikke bare hierarki, men også at ministeren sitter på toppen

• Uttrykket «prinsippet om ministerstyre» er egnet til å forsterke et slikt inntrykk

• Men «ministerstyre» betyr ikke at ministeren er øverste instans 

• I Norge ligger det øverste ansvaret i regjeringskollegiet
• Grunnloven § 3: «Den utøvende makt er hos Kongen» 
• Grunnloven §§ 27 flg. (alle vedtak treffes i statsråd) 
• Grunnloven § 31: «Alle de beslutninger som kongen utferdiger, skal kontrasigneres for å være 

gyldige»

• Det samlede ansvaret ligger hos regjeringen 
• Grl. § 5: «Ansvarligheten påligger [Kongens] råd»

• Delegasjon (til departementene) fritar ikke for ansvar 
• Grl. § 12: «Kongen fordeler forretningene blant statsrådets medlemmer …»

• «Fagstatsråden» opptrer altså på vegne av regjeringen 



«Sektorprinsippet»
• At forvaltningen i stor grad er sektororganisert, vet vi alle 

• Godt praktisk begrunnet (lurt at noen driver med jagerfly, andre med skole)

• Suffikset «-prinsipp» legger imidlertid til en klart normativ komponent som 
forsterker faren for misforståelse

• Dermed står vi tilsynelatende ikke overfor bare navnet på en praktisk måte 
å ordne forvaltningen på, men også en norm om at det må være slik
• Løsning X frarådes fordi det «vil bryte radikalt med sektorprinsippet …» (St.meld. nr. 

24, 2005-2006)

• Kombinert med «ministerstyret» blir resultatet at en sentralforvaltning 
med 15-20 silokamre ikke bare er praktisk nødvendig, men også «riktig» 

• Både «sektorprinsippet» og «den strenge praktiseringen av» brukes som 
argument mot å gi et departement avgjørelsesmyndighet «overfor det 
øvrige departementsfellesskapet» (NOU 2016:19)



Kombinasjonen 
• Faren for misbruk forsterkes når de to ordene blir brukt i samme kontekst. 

• Resultatet vil da lett bli en oppfatning om at fagstatsråden ikke bare 
primæransvaret for eget ministerium, men at ansvaret  bare ligger der

• «Ministerstyre regnes som en av grunnene til at Norge har sterke 
fagdepartementer og sterke sektorer, og relativt svake overdepartementer 
med samordningsmandat.» (NOU 2005:6)

• Så lenge kravet om klare ansvarsforhold blir ivaretatt, gjelder det imidlertid 
ikke noe konstitusjonelt krav til sektorvis organisering
• Det er ikke statsråden som er styringssystemets topp 
• «Ministeransvar» betyr ikke at andre statsråder må «holde seg unna»

• Verken «ministeransvar» eller «sektorprinsipp» står i veien for samarbeid 
på tvers av sektorene eller «innblanding» fra statsministeren/ SMK på 
vegne av kollegiet



Selvoppfatning og samordning
• Ikke desto mindre legger departementsansatte størst vekt på at 

departementet (4.6), sektoren (4.5) eller statsråden (4.4) skal fremstå i et 
godt lys (Kolltveit m fl; skala 1 til 5)

• Stemmer trolig med innarbeidet rolleforståelse
• Men: Regjeringen  kommer vesentlig lenger ned på listen (3.6) 

• Bidrar den økende staben av politiske medarbeidere til samordning eller 
sektortenkning?

• Bidrar økt politisk personfokusering til mer eller mindre sektortenkning?

• Uansett: Viktig å minne om at «sektorprinsippet» ikke i seg selv gir 
normative føringer 

• I mange saker krever gode resultater tvert imot samvirke mellom to eller 
flere «ministerier» i alle faser (initiativ, utredning, vedtak, gjennomføring)

• Sektorvis organisering gir selvsagt et bilde av forvaltningens virkelighet
• Ordet «sektorprinsipp» bør derimot legges bort 



Er hierarkiet «tilstrekkelig» som 
samordningsmekanisme? 
• Hierarkisk organisering gir store muligheter for samordning i hver sektor

• Vi har imidlertid én utøvende makt, ikke (f.eks.) 15

• Hierarkiets toppunkt (og ansvaret) ligger hos den samlede regjeringen

• Dette kunne gi grunnlag for effektiv samordning også i stort 

• Men bruken av vedtaksformen «kongelig resolusjon» har lenge vært på hell (også 
som samordningsmekanisme)

• Regjeringskonferanser (uten bindende vedtak) mv. brukes derimot aktivt
• Men «alle som har vært i nærheten av en regjeringskonferanse, vet at det er en 

beslutningsmaskin og ikke en arena for systematiske diskusjoner og koordinering på tvers» 
(Espen Solberg (NIFU) i Forskningspolitikk 1/2017)

• NOU 2022: 5 (Koronakommisjon II): 46 R-konferansen behandlet 2200 saker.
• «Prinsippet om ministerstyre med klare sektorgrenser og normer om regjeringen som et 

kollegium av likeverdige statsråder, med sterk konsensusorientering, ”ligger fast”» (NOU 
2005:6)



Mekanismer for uformell samordning 
• I mangel av kgl.res. under konstitusjonelt ansvar: Mer eller mindre uformell samordning 

dominerer

• I regjeringskollegiet: «Underutvalget», «KESP» (Stoltenberg), partilederne (Solberg), Støre-
regjeringen? 

• På departementsnivå er mange slags mekanismer i bruk
• Departementsrådslunsjer mv.
• Arbeids-/prosjekt-/styringsgrupper
• Interdepartementale høringer av R-notater og mye annet  …

• Hvilken rolle er ønskelig eller mulig for SMK?
• Et minimum: Ikke avvise tiltak derfra som utidig «innblanding»

• Er summen av slike mekanismer tilstrekkelig i praksis?

• Kan uformell samordning føre til uklare ansvarslinjer (hvem var det «egentlig» som bestemte?)

• Kan en svensk «modell» med et samlet «regeringskansli» som forbereder kollektive 
regjeringsvedtak gi bedre løsninger?

• Kan fleksible løsninger som i Danmark (som HAR ministerstyre, men ingen «regjering») gi bedre 
løsninger?



Eksempler av i går
(med alle forbehold og uten detaljer)
• Grubbegata

• Statsministerens kontor (SMK) tok ikke bare ansvaret for visse sikkerhets- og 
beredskapsspørsmål som Justisdepartementet hadde «selvstendig» ansvar for, men dette 
skjedde på tross av at «Norge har ministerstyre, og ansvaret derfor er tillagt den enkelte 
statsråd og det enkelte departement» (22. juli-kommisjonen, sitat fra intervju)

• Beredskapsdiskusjonen (Riksrevisjonens rapport om objektsikring)
• To departementer, ingen regjering? 
• Politiet, forsvaret (operativt nivå), revirer …

• Barnevern 
• Splittet ansvar for visse «fellestjenester» (HOD og BLD/kommunene/kostnadsfordeling) 

• Osv. 

• «Et beredskapssystem basert på sektorprinsippet hvor hver sektor skal vurdere 
egen risiko og sårbarhet, svikter når ingen har tatt ansvar for å vurdere hva 
summen av konsekvensene blir for samfunnet som helhet» (NOU 2021: 6 
Koronakommisjon I)



Sluttbemerkninger
• Alt er åpenbart ikke galt i den norske statsforvaltningen

• Men det er visst også enighet om at det ofte er behov for større 
handlekraft og bedre samordning

• En slik erkjennelse kan utgjøre et viktig skritt på veien: 
• «Ministerstyre/-ansvar» er praktisk nødvendig for den løpende virksomheten 

i et komplekst styringsapparat

• Det samme gjelder en viss sektororganisering 

• Men ingen av delene gir noe gyldig argument for å utelukke andre deler av 
regjeringsapparatet, eller statsministeren/EMK, fra å ta medansvar 

• Bedre terminologi og bedre tenkning om regjeringens samlede ansvar 
kan i seg selv bidra til å avverge samordningsproblemer 


