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Hva kjennetegner tilsyn som statlig – 
offentlig – oppgave?  

• Myndighetskontroll med etterlevelse av rettslige plikter, 
herunder reaksjoner ved regelbrudd  

 

• Virkemiddel for å realisere samfunnsmessige mål 



St.meld. nr. 17 2002–2003 Om statlige tilsyn 

 
• ”Tilsynsbegrepet kan i vid forstand forstås som et 

fellesbegrep for all aktivitet eller virkemiddelbruk 
som iverksettes for å følge opp et lovverks 
intensjoner. Kjernen i tilsynsrollen er imidlertid den 
konkrete kontrollen av pliktsubjektenes etterlevelse 
av en norm som allerede er fastsatt ved lov, forskrift 
eller enkeltvedtak, samt reaksjoner ved avvik.” 
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Tilsyn i dag … 

• Mange organer (34 i 2009) 

• Varierende størrelse (20+ – 1400÷) 

• Ulike formål 

• Varierende oppgavesammensetning 

• Ulik grad av faglig og rettslig uavhengighet  

• 4000 årsverk? (16 450) 

• Utgifter: 2,5 mrd? 
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Tilsyn vs tilsynsorganer  

Alle tilsyn har andre oppgaver enn ”tilsyn”: 

 

• Myndighetsutøvelse 
– Kontroll og reaksjon (tilsyn) 

– Normering, detaljregulering 

• Informasjon og rådgivning 

• ”Områdeovervåkning” 

……………………………………………… 

Annen formålsforvaltning 
– Faglig utviklingsarbeid 

– Deltakelse i råd  og utvalg 

– Tilskuddsforvaltning 

– Tjenesteyting 
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Formål           Målgrupper  

• Sikkerhet for liv, helse, ytre 
miljø og materielle 
verdier/ressurser 

• Fungerende samferdsel, 
kommunikasjon og 
energiforsyning 

• Fungerende markeder 

• Integritetsvern og ideelle 
verdier 

 

 

• Offentlig sektor: 
• Generell regulering av virksomhet 

• Fylkesmannens kommunetilsyn 

• Annet ”internt tilsyn” 

 

• Privat sektor: 
• Generell regulering 

• Sektorregulering 

• Blandingsformer 



Utviklingstrekk: virkemidler og roller 

• Utviklingen av sikkerhetsregimet i petroleumssektoren 

• Internkontrollreform(er) 

• Samordning mellom tilsynsmyndigheter (helse, miljø og sikkerhet – HMS) 

• Gjennomgang av hele HMS-området (1998) 

– Mange organer 

– Mange regler 

• Fokus på tilsyn generelt (1999 ->) 

– Mange organer 

– Mange regler 

• Fokus på tilsyn generelt og egen tilsynsmelding (2002-3) 

– ”Ett tilsyn ett formål, ett formål ett tilsyn” 

– Oppgavespesialisering og rolleklarhet 

– Faglig, politisk uavhengighet 

– Kompetanse og faglig styrke 

– Ut av Oslo 

• Stortinget godtar utflytting, ikke uavhengighet 



’Reguleringspolitikk’ 

• OECD: skiller mellom økonomisk, sosial og 
administrativ regulering 

• Bakgrunn i nedbygging av handelshindre 
liberaliseringsreformer 

• Fra de-regulering til re-regulering 

• Sentrale aktører: OECD, EU 

• Bevegelse fra avskaffelse av regler til en mer 
offensiv reguleringspolitikk  
• Regulatory Governance  

• Regulatory Reform 

• Regulatory Quality  

• Better Regulation  

• .... 

 

 

 



Sentrale problemstillinger har vært … 
 

• Forenkling, opprydding, sanering, struktur 

• Konsekvensvurderinger, effekt, kostnader/gevinster 

• Språk, forståelighet, etterlevbarhet 

• Nye reguleringsformer og tilsynsformer: systemfokus 

• Risikobasert regulering og risikobasert tilsyn 

• Vilkår for effektiv kontroll med regelverk (tilsyn) 

• Vilkår for effektiv kontroll med regelverksproduksjon 

• Mekanismer og institusjoner for styring, 
kvalitetssikring 

 

 



Regulering og risiko 

• Gripe inn i årsakskjeder der det gir størst effekt 

– Regler, håndheving, overvåkning, strategi 

• Kunnskapsgrunnlag og risikoanalyser 

• Sannsynlighet, usikkerhet og verdsetting av 
konsekvenser (tap – gevinster) 

• Uforutsette mekanismer og endringer 

• Kompleksitet og kontekst 

• Risikobasert tilsyn 

 



Kriterier for risikotoleranse / risikoaksept  

• Som angitte grenseverdier (antall, lengde, vekt mv.) 

• Som krav til barrierer (antall, ytelse mv.) 

• Som statistiske og sannsynlighetsbaserte akseptkriterier 
(ulykkesfrekvenser mv.) 

• Som kost-nytte baserte og samfunnsøkonomiske kriterier 

• Som krav til beslutningsprosesser (for eksempel såkalte 
ALARP-prosesser (As Low As Reasonably Practicable)) 



Omlegging til et risikobasert tilsyn 

I 1981 ble Retningslinjer for sikkerhetsmessig vurdering av 

plattformkonsepter innført. Disse var utviklet over flere år og bygget på 

datidens gryende interesse og forståelse for styring av den totale 

risikoen tilknyttet virksomheten. 

 

Innføringen av retningslinjene ble ingen umiddelbar suksess. Et av 

kriteriene for godkjenning av utbyggingskonsepter var nemlig at grensen 

for å akseptere risikoen for at en ulykke skulle inntreffe ikke var større 

enn den statistiske tallverdien 10-4. 

 

Kriteriet førte til at diskusjoner om risikoforhold knyttet til godkjenning av 

nye utbyggingsprosjekter på norsk sokkel raskt utviklet seg til ren 

tallknusingseksersis, hvor det for statistikere var enkelt å ”dokumentere” 

at de ulike risikoer ved utviklingsprosjektene var akseptable. 

 

 

 

 

 

 

Kilde: 

http://www.ptil.no/tilsyn/tilsynsoppgaver-pulsen-slaar-i-ptil-

article7609-22.html 



Begrunnelser for funksjonsbaserte regler 

• Reguleringen av ulike sektorer bør ikke gå lenger enn 
nødvendig for å ivareta formålene slik at virksomhetene får en 
viss handlefrihet  

• Virksomhetene er mest kompetente til å finne egnede 
løsninger innenfor regelverkets rammer.  

• Funksjonsregelverk er mer egnet til å understreke 
virksomhetenes ansvar for egen drift og de konkrete løsninger 
de velger  

• Regelverk er ikke tilstrekkelig dynamisk til å følge utviklingen 
av de beste løsningene innen forskjellige fagområder og bør 
begrense seg til å sette krav til funksjoner, egenskaper og 
rammer  

 



Rettskildeprinsipper Rettsregel 

Bevisvurdering Fakta 

Subsumsjon 

Rettskildeprinsipper Rettsregel 

Bevisvurdering Fakta 

Subsumsjon 



Regulering og styring 
• Reguleringsbegrepets uklare grenser 

• ’Selvregulering’: fra industristandarder til interne 
risikostyringssystemer 

• Lag på lag: regulering og kontroll av risikostyring 

• Styringsutfordringer 
– Mennesker, teknologi og organisasjon (MTO) 

– Kunnskap og kompleksitet 

– Kommunikasjon og forståelse 

– Eksternt press og operasjonelle krav 

– Makt og interesser 

– Etc … 





Regulering og tilsyn som 
forskningstema 

• Relativt nytt og fortsatt fragmentert 

• Mellom mange fag og disipliner 

– Jus, samfunnsvitenskap ..  

– Disipliner knyttet til sektor- og risikoområde (helse, adferd, 
teknologi …) 

• Ingen tydelig institusjonell forankring i akademia 

• Men etter hvert en betydelig mengde faglitteratur 

•  se for eksempel 

http://w.lse.ac.uk/collections/CARR/ 

 

http://w.lse.ac.uk/collections/CARR/
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http://www.amazon.com/gp/reader/0199560218/ref=sib_dp_pt




Tvang til tro er dåres tale 
 Grundtvig 
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Tillit er bra, kontroll er bedre 

 Lenin 

 



The good inspector ...      
exemplifies the ideal of ”flexible” 
regulation – neither uniformly 
legalistic nor overly accommodative, 
neither uniformly distrustful of 
regulated enterprises nor overly 
accommodative, neither uniformly 
distrustful of regulated enterprises 
nor overly trustful. The good 
inspector is willing and able to use 
the coercive tools of the law when 
necessary, but willing and 
intellectually able to make sensible 
compromises that avoid regulatory 
unreasonableness and elicit 
cooperation.  

 
Bardach & Kagan, 2002 
 
 

 



Enforcement pyramid    Sanctions pyramid 

 
Com- 

mand 

regulation 

Insistent  

strategy 

Persuasive strategy 

Enforced self-regulation 

 

 

Pro- 

secution 

Notices 

Warnings:  

verbal, written  

Techniques of persuasion:  

shaming, deadlines, advice etc. 

Baldwin & Cave 1999 



Regulering og etterlevelse 

• ”Compliance-teori” er underutviklet 

• Tradisjonelt tre hovedmodeller: 
– Ansvarlig borger 

– Kalkulerende kyniker 

– Organisatorisk svikt 

• De fleste virksomheter har ’flere identiteter’ 
          (… som kan variere med sak, situasjon og person) 

• Kombinasjon av  
– Eksterne forhold, markedssituasjon, kommersielt stressnivå  

– Motivasjon og verdiorientering  

– Kunnskap og kultur 

– Intern organisering og styringsevne 

– Sammenfall/motstrid mellom egeninteresse og reguleringshensyn 

 

 



There is …          

  as much art as science 
in enforcement since 
trade-offs have to be 
made on a number of 
fronts 

 
Baldwin and Cave, 1999 

12.03.2012 
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Tilsyn og tilsynsobjekt 
• ”Kjært barn …. ” 

(tilsynsobjekt, pliktsubjekt, virksomhet, bruker, kunde etc) 

• ”Brukerperspektiv” på tilsyn? 

• Hvem realiserer reguleringsformålene? 

• Minimumskrav til tilsyn? 

• Stikkord (NHO) 

– Kompetanse 

– Risikobasert 

– Systemfokus og handlingsfokus 

– Enhetlighet og likebehandling  

– Forutsigbar opptreden 

– Effektivt og informert tilsyn 

– Gir nødvendig veiledning 

– Bidrar til forbedringsarbeid 

 



• Håndtering av rolle 
– Korsfarer, kontrollør, hjelper, regelrytter, tekniker, revisor, forbedringsagent 

…. 
• Verdiforvalter 

– Gjøre prioriteringer 
– Tvinge gjennom atferdsendring 
– Påvirke ressursbruk 

•  Kompetanse - kunnskap 
–  faget, jussen og regelverket, tilsynsobjektet, bransjen/næringen, 

organisatoriske forhold, trenge inn i ’årsaksforhold’ 
• Ferdigheter 

– Observasjonsevne, systematikk, vurderingsevne, analyse, kommunikasjon, 
empati 

 
• I sum: tilsynspersonell skal, ofte mot ”brukers” vilje, være samfunnets tjenere, 

balansere ulike hensyn, og beregne virkemiddelbruken ift effektiv måloppnåelse 
”på stedet” 

 

Utfordringer for tilsynets 1ste linje  



Tilsynsstrategi - oppsummert  

• Dekningsgrad 

• Spredning og variasjon i målgruppen 

• Faglig omfang 

• Kompetanse, egen og andres 

• Etterlevelsesmekanismer - incitamenter 

• Rolleforståelse: ansvar, rådgivning, kontroll 

• Internt og eksternt tilsyn 

• Tillit og nettverk 

 12.03.2012 



“Really Responsive Risk-Based Regulation” 
(Black & Baldwin, 2010) 

• Regulerte aktørers adferd, holdninger og kultur 

• Reguleringsregimets institusjonelle setting 

• Særtrekk ved og samspill mellom regulatoriske 
virkemidler og strategier 

• Regimets måloppnåelse over tid 

• Evne til å håndtere endringer i noen av disse 
elementene 



Anatomy of regulatory regimes 

Control system: 

 

Institutional 

(instrumental) elements: 

Information-

gathering 

Standard-

setting 

Behavior 

modification 

Regime context 

•Type/level of risk 

•Public attitude 

•Organized interests 

Regime content 

•Size 

•Structure 

•Style 
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Temaer på tvers 

 
• Regelverksutforming 

– Metode, fokus, detaljeringsgrad, internkontroll 

– Enkeltregulerte vs generelt regulerte objekter 

• ”Områdekjennetegn” 

– ”Skala”og ”dekningsgrad” 

–  Tilsynets faglige omfang 

• Tilsynsmetoder og tilsynsroller 

– ”Totalkontroll” vs ”stikkprøve” 

– Systemtilsyn vs detaljtilsyn 

– ”Sjekklistekontroll” vs faglig skjønn 

• Incitamenter og etterlevelse  

– Borgerplikt, kontrollfrykt eller egeninteresse? 

• Risikovurdering (og håndtering) 

– Risiko på tvers (”RPT”) 

– Prioriteringseffektivitet 

 

 



I Norge … 

 

• 1973: NOU om Administrative og økonomiske 
konsekvenser av lover mv 

• 1982: Regelverksinstruksen 

• 1985: St. mld. om Arbeidet med regelreform i 
forvaltningen 

• 1992: Lovstrukturutvalget 

• 1989-2002: Næringslovutvalget 

• 1990-tallet: Internkontroll, tilsyn, regulering 

• 2002: Næringslivsforum - ORAKEL 

• 2003: Tilsyns-melding 

 
 

 

 


