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▪ Grunnleggende i styringskjeden

Det grunnleggende skillet politikk – administrasjon 



Det grunnleggende skillet politikk – administrasjon 

▪ Grunnleggende i styringskjeden

▪ Grunnleggende for et uavhengig byråkrati

Weber: unngå embetsmannsvelde/kommunedirektørvelde

Wilson: oppnå rasjonelt og selvstendig byråkrati

… administrasjonen 
ut av                                 

politikken 

… politikken 
ut av 

administrasjonen







Styringsregimene har utviklet seg … 

Offentlig administrasjon/ 
Public Administration

New Public Management

Public Value Management

New Public Governance
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Offentlig administrasjon (OADM)

Weber &

Wilson

▪ Byråkratiet som lojal 
iverksetter av vedtatt politikk

▪ Politisk styring gjennom 
vedtak og lovgiving

▪ Eksklusjon av eksterne aktører
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New Public Management (NPM)

Christopher Hood

▪ Meget stor grad av 
institusjonell og profesjonell 
administrativ autonomi

▪ En strategisk rolle for 
politikerne & resultatkontroll

▪ Inkludering av innbyggere 
som brukere
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Horisontal 
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incentiver



Public Value Management (PVM)

• Mark Moore

▪ Administrasjonen skal 
realisere offentlige (felles) 
verdier

▪ En besluttende rolle for 
politikerne

▪ Bred involvering av 
innbyggerne som brukere 
og borgere 
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New Public Governance (NPG)

Steven Osborne

▪ Meget stor grad av 
administrativ autonomi i 
samarbeid/nettverk

▪ Mindre betydningsfulle 
politikere

▪ Bred involvering av relevante 
og berørte aktører 
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Forventning til 

administrasjonen

Forventning til 

politikerne … med relasjon 

til innbyggerne 

som
OADM lojale iverksettere overordnet & 

uinnskrenket rolle

velgere/klienter

NPM autonome 

administratorer

strategisk & begrenset 

rolle

brukere

PVM virkeliggjørere av 

offentlige (felles) verdier

kun rolle som 

beslutningstaker

brukere/borgere/ 

samfunn
NPG autonome 

nettverksbyggere

blant flere som søker 

innflytelse

relevante og 

berørte aktører

Mange og sprikende forventninger




