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1. Introduksjon  



I've been through all them changes, 
A lot of stuff came down. 

I've dealt with all the issues, 
You might say I've been around. 
But back when I got started, 
There was a righteous sound. 

 
It doesn't matter what I've been through, 

I'll still be diggin' on James Brown.   

 



Rutiner & rasjonalitet 

Sosiologen Max Weber kalte den moderne 
staten for en legalrasjonell 
institusjonalisering av politisk makt       
og administrativ myndighet;  

til forskjell fra de mer tradisjonsbestemte 
og karismatiske formene som kjennetegnet 
tidligere statsdannelser.   

Max Weber 
1864-1920 



Ronald Coase [1937]: 

Hvorfor blir enkelte 
funksjoner ivaretatt 

innenfor en hierarkisk 
organisasjon, mens andre 

blir overlatt til 
markedet?  



2. Stat, marked, sivilt samfunn 



Forhandlingsøkonomi & 
blandingsadministrasjon 

Kilde: frifagbevegelse.no. 



Kilde: Vanebo [2005:32]. 

STATEN 

SIVILT 
SAMFUNN 

MARKED 

VELGER 

KUNDE BORGER 

INDIVID 



Forvaltningens oppgaver 



Forvaltningens oppgaver 

Etablering og drift av de 
demokratiske offentlige 
organisasjonene Stortinget, 
regjeringen og domstolene. 

Kollektive goder, f. eks. 
forsvar og rettsvesen, 
infrastruktur og andre goder 
som ikke kan stykkes opp og 
prises. 

Regulering av samfunnsområder 
som vanligvis er 
markedsstyrt, f. eks. tiltak 
i arbeids-, bolig og 
finansmarkedet etc. 

Ikke-personifiserte tjenester, 
f. eks. elektrisitet, post, 
telekommunikasjon og transport, 
som kan stykkes opp og prises. 

Økonomiske overføringer til 
personer og husholdninger 
gjennom trygdeytelser, 
innkreving av skatter og 
avgifter etc. 

Personifiserte tjenester 
knyttet til velferd, f. eks. 
helse- og sosialtjenester, 
utdanning og tiltak for 
enkelte grupper etc. 

FORVALTNING PRODUKSJON 

MAKRONIVÅ 

MESONIVÅ 

MIKRONIVÅ 

Kilde: Fimreite og Grindheim (2007:19). 



MYNDIGHETS-
UTØVELSE 

SAMFUNNS-
UTVIKLER 

TRYGDER & 
TJENESTER 

FORVALTNING 

PRODUKSJON STYRING 

STATEN 



Hvordan unngå exit og skape lojalitet 
til offentlige tjenester gjennom voice? 



Ideologier & statsmodeller 

Individuell 
frihet 

Svak 

Sterk 

Offentlig styring 

Svak Sterk 

Den  
konservativt- 
liberale stat 
[1920-30] 

Den  
europeiserte 

stat 
[1990-] 

Den sosial- 
demokratiske  

stat 
[1930-70] 

Den 
nyliberal- 
istiske stat 
[1970-90] 



3. Hvordan tenker ledere? 



«En vesentlig del av det offentliges 
oppgaver, slik de løses gjennom statlige 
etater, institusjoner, foretak, kommuner   
og fylkeskommuner etc., gjelder hvordan   
det offentlige skal regulere, supplere, 
kompensere etc. det som skjer innenfor 
markedet, privatsfæren og det sivile 
samfunn.»   



«Derigjennom fastlegges også grensene for 
det offentliges virksomhet, og hvorvidt og i 
tilfelle hvor langt og på hvilke måter stat 
og kommune skal forholde seg instrumentelt 
til disse samfunnsområdene.»   



«De politiske ideer og ideologier 
sammenfatter, ofte i slagordmessig form, 
alternative måter å forstå den 
samfunnsmessige virkelighet og alternative, 
ofte motstridende verdimessige og 
interessemessige posisjoner på.» 

Tormod Hermansen [2005:41].   



I
n
s
t
i
t
u
s
j
o
n
a
l
i
s
e
r
i
n
g
 

Lav 

Høy 

Mobilisering 
Lav Høy 

RESIDUAL 
 

Sjanselikhet 
 

Risiko stimuleres 
 

[Marked] 

OMFORDELENDE 
 

Resultatlikhet 
 

Risiko elimineres 
 

[Demokrati] 

PRESTASJON 
 

Prosedyrelikhet 
 

Risiko reguleres 
 

[Byråkrati] 

TRADISJON 
 

Skjebnelikhet 
 

Risiko eksternali- 
seres 
 

[Teokrati] 

Hvem er jeg? Hva bør jeg gjøre? 



4. Ny offentlig styring? 



Hvorfor får vi New Public Management? 

Regelstyring 

Svak 

Sterk 

Målstyring 

Svak Sterk 

Public 
Choice-teori 
[Niskanen] 

Transaksjons- 
kostnads- 
teori 
[Coase] 

Prinsipal- 
agentteori 
[Jensen  

& Meckling] 

Byråkrati- 
teori 
[Weber] 



Fra stat til styring?  

Admini-
strasjon 

 

Politikk 
Sterk Svak 

Sterk 

KONTROLL  

TEKNOKRATI 

PLANLEGGING  

LEDELSE  



5. Konklusjon 



Ny offentlig ledelse? 

Admini-
strasjon 

Svak 

Sterk 

Politikk 

Svak Sterk 

Ombudsmann 
& faglig leder 

[1970] 

Kommunikativ 
og verdi- 
orientert 
[2000] 

Helhets- 
orientert 
& visjonær 
[1980] 

Styreleder 
& strateg 
[1990] 

Kilde: En konkretisering av Klausen [2005]. 


