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Først og fremst takk for at jeg ble invitert tilbake til Partnerforum for 

å snakke om hvordan medietrykket påvirker arbeidet i offentlig 

forvaltning, og da særlig departementene. Jeg deltok i en debatt om 

det samme på jubileumsseminaret tidligere i høst. Det ble for meg en 

krevende debatt – de andre tre (Kjersti Løken Stavrum, Trine 

Eilertsen og Arild Aspøy) er alle pressefolk og jeg følte meg litt alene 

om å skulle forsvare hvorfor embetsfolk og offentlig ansatte er så 

forsikte med å uttale seg til pressen. 

 Jeg opplevde at de var dypt frustrerte over å ikke kunne hente inn 

nyanserte syn på krevende politiske saker fra fagfolk i 

departementene, men i stedet ble sluset gjennom det profesjonelle 

kommunikasjonsapparatet der de ofte, og særlig i politisk krevende 

saker, vil bli servert en «historie» som passer med det politiske 

budskapet til en statsråd. Selvsagt ble de det. Departementet er 

sekretariat for statsråden og en av oppgavene er nettopp å bistå med 

kommunikasjon om statsrådens politiske prosjekt – uten å snuble 

over i partipolitikken. Det krever finstemte uttalelser, og det er en 

risikosport for en byråkrat i dag å snakke i vei til en journalist om 

saker man arbeider med – slik man faktisk kunne da jeg var ung 

byråkrat.  

Det var en tankevekkende debatt, for forvaltningen har jo også en 

informasjonsplikt om egen sektor direkte overfor «folk flest». 

Samtidig vet jeg inderlig godt, og har personlig erfart, at det kan 



koste dyrt for en embetsperson å uttale seg med navn og nevnelse i 

pressen også selv om uttalelsen er «rent faglig». Og det å stole på at 

det man sier forblir anonymt (Trine Eilertsen understreket at media 

verner sine kilder) er en risikabel øvelse som selvsagt vil føles, og ofte 

være, illojal. Lojaliteten til den til en hver tid sittende statsråden er 

mye sterkere enn mange pressefolk forstår tror jeg. Diskusjonen i 

salen etter debatten viste også nettopp dette. (nevne en i salen   ville 

forklart VG et litt annet bilde av «vergesaken fra Tolga» enn det 

avisen presenterte – men turte på ingen måtehenvende seg til 

journalister om sin kunnskap, statsråden hadde allerede lagt seg flat. 

Statsministeren også).  

Tankekorset er der: Nei, embetsmenn må ikke bli aktører i media og 

dermed trukket inn i politikken. Men: hvor mye kunnskap og 

saklighet går da tapt for folk? Hvem skal stå for en versjon som ikke 

er politisert eller preget av politisk retorikk når ting skjer? Minne om 

Robert Mood som fikk Fritt Ords pris for sin åpenhet mens han 

fremdeles var embetsmann – seinere kritisert av Kristin Clemet. 

 

 Forvaltningskonferansen 2018 gikk nylig av stabelen. Noen av dere 

var til stede der. Da DIFI’s direktør Steffen Sutorius presenterte 

foreløpige resultater fra arbeidet med å finne ut hvordan 

departementene kan bli pådrivere i omstilling, pekte han på som to 

av tre hovedproblemer er at departementene har en 

forsiktighetskultur, og at det kortsiktige trumfer det langsiktige (det 

tredje var manglende samordning, det går jeg ikke inn i her). Dette er 

høyst reelle problemer i departementene. 

 En ekspedisjonssjef ble sitert på: 

«Det vi tidligere så som selvsagt å bruke en uke på å utrede, feier vi 

nå unna på en halvtime».  Dette kan selvsagt skyldes effektivisering – 

men mye av grunnen til denne utviklingen ligger helt sikkert  i 

medietrykket som nå er 24/7. 



 Det er neppe mulig å holde an en uke - ikke en dag heller -  før media 

får sine svar.  

I samme konferanse pekte Kristin Clemet på utviklingen i 

mediehusene og den sterke nedskjæringen i antallet journalister i de 

redaktørstyrte avisene. «Kvalitetsjournalistene er blitt omstilt bort» 

sa hun.  Mange av disse går til kommunikasjonsbyråer som nettopp 

har som oppgave å arbeide inn mot myndighetene – eller for den 

saks skyld til kommunikasjonsavdelingene.  

Hun pekte på den krevende økonomiske situasjonen for 

papiravisene, og sa at det nå er blitt slik at hvis du vil ha en nyhet på 

trykk i en avis så må du omtrent skrive den selv, for de har ikke 

kapasitet – og kanskje heller ikke den nødvendige kompetansen.  

Denne utviklingen kan jo – i hvert fall delvis – forklare utviklingen i 

departementenes kommunikasjonsarbeid. Det blir rett og slett helt 

nødvendig å bruke mye ressurser på kommunikasjon. 

 Og det er jo ikke bare i mediene det skjæres ned. Departementene 

får et flatt kutt hvert år (og det er altså ikke en reform uansett hva 

man kaller det), og det vil jo da være en fare for at nedskjæringer må 

bli på bekostning av fagavdelingene.  

 Uansett gir denne utviklingen slik jeg ser det (og det bekreftes i  høy 

grad av Kolltveit & co’s forskning) et økende press på gråsonen 

politikk og administrasjon, i retning av mer politisk arbeid. Det 

samsvarer godt med mine personlige erfaringer. Det ble etter hvert 

mye brannslukking, og det er ingen tvil om at kortsiktighet trumfet 

langsiktighet i mange saker i min ledertid. Det å «selge inn» 

statsrådens politikk, gi en sak eksklusivt til bare en avis, tilby 

bildemuligheter og så videre («goodie-bags») var etter hvert helt 

vanlig husker jeg, og det ligner altså veldig på partiarbeid. 

«Media skaper et turbo-demokrati» sier den danske Bo Smith-

rapporten.  I turbo-demokratiet blåser det motvind fra alle kanter.  



Det er liten tvil om at byråkratrollen i dag er under press – men det er 

virkelig statsrådsrollen også, vi snakker om et skjebnefellesskap. 

 Innenfor dette fellesskapet har politisk ledelse og embetsverk ulike 

roller, og rollebevissthet blir stadig viktigere. Et faglig nøytralt 

embetsverk som gir sine råd uten å skule til partipolitisk gevinst for 

statsråden er helt sentralt. Da er det urovekkende at hele 18% av 

spurte departementsbyråkrater i Kolltveits undersøkelse mener det 

er viktig at statsrådens parti kommer godt ut i media. 

 

 Tidligere i høst hadde jeg gleden av å høre Øivind Østerud snakke om 

Maktutredningen 15 år etter. Han mente nok den sto seg – men det 

var ett punkt han nesten ikke gikk inn i.  

Han sa: «Det er en ny omdreining i mediene som jeg nesten ikke vet 

hva jeg skal si om: det er framveksten av sosiale medier, dette at en 

hver kan være journalist gir en demokratisering men underminerer 

samtidig en felles, offentlig samtale.» Mer sa han ikke om det. Men 

neste maktutredning må nok gå tyngre inn på konsekvensene av den 

innflytelsen sosiale medier gir.   

 Dette er i dag den viktigste driveren for utvikling av politikk i 

samspillet mellom politikere og velgere,  og må forstås hvis vi skal 

skjønne utviklingen i departementene og i samfunnet for øvrig. 

 

 

 Utviklingen kan bety MER demokrati, for her skal alle med. 

Sosiale medier er i ferd med å bli) den viktigste kanalen for 

kommunikasjon mellom politikere og «folk flest», eller velgere 

som vi også kan kalle dem. Her kan alle, politikere og bloggere 

og  markedsførere og pensjonister, leke journalist uten 

plagsomme skranker og krav om nøytralitet, sannhet og 

saklighet. Det skal være ganske ille før man blir utestengt. 



 

 Gir rask kontakt med mange, gir muligheter for å «snakke uten 

filter», og gir også respons umiddelbart, altså rene gavepakken 

til en politiker på jakt etter velgere (Trump/twitter). 

Sylvi Listhaug sier nå, i forbindelse med skifte av «spinndoktor» 

(bare tittelen sier mye) at potensialet i sosiale medier er langt 

fra utnyttet nok og at egenregisserte direktesendinger kan være 

en god vei å gå for å få kontakt med velgerne. Utviklingen her 

går enormt fort.  

 

MEN: Kan også bety MINDRE demokrati hvis det blir vanskelig 

for borgerne å vite hvilken informasjon som er ledd i en politisk 

retorikk, hvilken som er privat eller personlig, og hvilken 

informasjon som er «faktainformasjon» fra forvaltningen. 

Pressen har laget seg et eget organ, faktisk.no, for å kunne skille 

dette – jeg spør meg om noe slikt også må etableres i 

forvaltningen selv…..foreløpig ikke….men?  

 

 

 Og er krevende: i likhet med andre politiske øvelser kan 

aktivitet i sosiale medier like gjerne rive ned som å bygge opp, 

som vi så da Listhaug måtte gå fra Justisministerposten. 

  

 Anne Kari Lande Hasle har etterlyst regler som kan forhindre at 

statsråder og andre i politisk ledelse har egne facebook-sider og 

ytrer seg som «privatpersoner» med politiske holdninger som 

regjeringen ikke står for. Personlig tror jeg det vil være 

krevende å utarbeide regler som forhindrer dette – vi må 

kanskje heller ha sterke normer og en viss selvjustis. Slik sett 

gav Listhaugs avgang et godt eksempel på at det finnes grenser 

(i hvert fall i norsk politikk).  

 



 Jeg mener departementene nå som før gir mye skikkelig og god 

informasjon, som forholder seg til nøytralitetskravet. Det ligger 

mye saklig informasjon på regjeringen.no.  Der det er politisk vri 

på informasjonen, presenteres den ofte som sitat fra 

statsråden. Det er ok. Men i skarpe politiske situasjoner er det 

ikke på departementenes nettsider man finner balanserte 

analyser av saken, der finner man stort sett ikke noe som helst. 

Nærmest rungende taushet. Jeg prøvde å se etter om det lå 

nøytral informasjon lett tilgjengelig på helsedepartementets 

sider da abortlovsaken herjet som verst. Det gjorde ikke det. Og 

det er helt vanlig, for i slike situasjoner tar politikken over, og 

den som ønsker å vite hva som faktisk skjer må høre på Lars 

Nehru Sand og Magnus Takvam og følge godt med på Dagsnytt  

18. Ære være dem, men personlig skulle jeg gjerne sett en 

forvaltning som kunne være med å opplyse om vanskelige 

politiske saker mens de skjer. Det er neppe mulig i dag. 

 Tempoet driver oss alle: hver gang vi klikker oss inn på en 

nyhets-side forventer vi egentlig en ny eller i det minste 

oppdatert nyhet. Hva gjør egentlig det med pressens  mulighet 

til å gi kvalitetssikret informasjon? Eller departementenes. 

 

  Er vi på vei tilbake dit departementene var før omdanningen til 

såkalte «sekretariater for politisk ledelse»? Den gangen var 

byråkratene nedsyltet i rutinemessige enkeltsaker og gav ikke 

nok strategisk bistand til politikerne. Nå er politikerne – og 

dermed byråkratene – ironisk nok nedsyltet i mediestyrte 

enkeltsaker. Noen av dem er det viktig å ta tak i (ingen røyk 

uten ild), andre ikke – men det blir lett slik at alt blir viktig og alt 

haster noe veldig.  

 Kjappe talepunkter om komplekse saker er blitt en egen 

sportsgren i departementene. «Innsalg» likeså. En konsekvens 



av utviklingen – men hva gjør det på lengre sikt med  

kompetansen i departementene?  

 Denne utviklingen kan på sikt drive det uavhengige og nøytrale 

embetsverket nærmere partipolitikken. Departementene skal 

være sekretariat for politisk ledelse, men ikke 

partisekretariater. Samtidig må ikke forvaltningen bli FOR 

nøytral og dermed uinteressant for politisk ledelse.  

 Jeg tenker at statssekretærer og politiske rådgivere gjerne 

kunne være mer aktive i selv å utarbeide talepunkter (så fikk de 

også mindre tid til å blande seg inn i det faglige, og 

embetsverket ville få tilsvarende mer tid til mer langsiktig og 

analytisk arbeid). Men igjen: det lurer farer over alt, og hvis for 

mye av departementenes kommunikasjonsarbeid håndteres 

politisk kan man nettopp få den uheldige sammenblandingen 

som Aslak Bonde advarer mot i en artikkel i siste nummer av 

Stat og Styring: 

 «Det kan bli slik at den type informasjonsmedarbeider som har 

jobbet på gamlemåten med å få mest mulig oppmerksomhet 

om saklig informasjon fra departementet blir satt på sidelinjen, 

mens det kommer nye folk som er mer villige til å gjøre 

statsråden god (…..)da er sannsynligheten stor for at vi får en 

informasjonsvirksomhet i departementene som i praksis er 

politisk men som i navnet er upartisk og nøytral.» sitat slutt. 

Noe å tenke på for noen og en hver. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  


