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FORSKNINGSFRONTEN

Agenter uten effekt

Norge har fått tre nye direktorater i løpet av ett år. Ny forskning 
viser imidlertid få gode virkninger av opprettelsen av direktorater 
og andre typer underliggende etater. 

Av Arild Aspøy

I løpet av fjoråret ble det etablert eller vedtatt opprettet tre nye direk-
torater: Direktoratet for e-helse skal skilles ut fra Helsedirektoratet og
få ansvaret for IKT-utvikling og drift i helsesektoren. Jernbanedirek-
toratet skal etableres ved å hente ut deler av Jernbaneverket og Sam-
ferdselsdepartementet, og får ansvaret for å drifte, vedlikeholde og
bygge jernbane. Valgdirektoratet skilles ut fra KMD. 

Det kan dermed se ut som om vi nå kommer inn i en ny bølge
med «direktoratifisering». Den tidligere bølgen toppet seg på begyn-
nelsen av 90-tallet, og antallet direktorat har deretter blitt redusert.
Nå ser reduksjonen ut til å ha stanset opp. 

Sterke fagmiljøer
Årsakene til at man skiller ut direktorater eller andre spesialiserte
myndighetsorganer kan være mange. I en rapport fra Direktoratet for
IKT og forvaltning (Difi) vises det til at mange motiver bak oppret-
telsen av direktorater åpenbart har fornuftige politiske målsettinger
som redskap for spesielle satsninger. Andre motiver bak økningen i
antall direktorater er ikke fullt så uproblematiske skriver Difi: 

«Men noe av veksten kan også skyldes at «autonome fagmiljøer»
i direktoratene prioriterer egne faglige interesser, uten at dette kom-
mer til nytte for de utadvendte funksjonene overfor departement og
operativt nivå.»1

I forbindelse med opprettelsen av de siste norske direktoratene
var åpenhet, sammen med faglig og politisk uavhengighet, blant de
viktigste argumentene for etableringen av Valgdirektoratet. Effektivi-
tet var spesielt nevnt som en begrunnelse for opprettelsen av Direk-
toratet for e-helse. For dannelsen av Jernbanedirektoratet var strate-
gisk styring og unngåelse av rollekonflikter knyttet til Jernbane-
verkets rolle som leverandør og regulator nevnt. 

Norge ligger i toppsjiktet blant OECD-landene når det gjelder
såkalt «agencification», altså delegering av myndighet gjennom opp-
rettelse av etater under departementsnivå. Vi har bare Litauen, Sve-
rige og Romania foran oss. 

Dette kommer fram i den oversikten som to forskere ved Rad-
boud University i Nederland har utviklet i forbindelse med sine
undersøkelser av effekten av delegering til underliggende etater.
Resultatene av deres studier er publisert i det innflytelsesrike tids-
skriftet Public Management Review. 

Makrostudie
Forskerne Sjors Overman og Sandra van Thiels prosjekt tar utgangs-
punkt i at det finnes liten forskning på effektene av delegering. Årsake-
ne til dette kan være at det er vanskelig å gjennomføre metodisk, og det
har vært liten interesse for å gjøre store sammenlignende studier, men
mye fokus på enkeltetater. Dette vil forskerne gjøre noe med. Og meto-
den de bruker er en ren makrometode. De sammenligner 20 land, der-
iblant alle de skandinaviske, ved hjelp av fire internasjonale indekser:
World Bank Governance Index, World Economic Forum (WEF), «Go-
vernment waste index» og en indeks om styring fra det nederlandske
Institute for Social Research (SCP), og fra IMD Business School. 

Norge ligger i toppsjiktet blant OECD landene 
når det g jelder såkalt «agencification», altså 
delegering av myndighet g jennom opprettelse 
av etater under departementsnivå.
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Disse indeksene måler forskjellige sider ved styringsegenskapene
i de OECD-landene som er med i undersøkelsen. Verdensbankens
indeks måler oppfatninger av kompetansen og kvaliteten ved offent-
lige byråkratier. SCP-indeksen måler resultater og virkninger, ved
hjelp av variabler som åpenhet, deltakelse, tjenestekvalitet, effektivi-
tet, legitimitet etc. WEF – indikatoren måler den regulatoriske byr-
den på næringslivet og markedsstrukturen i landene. IMD-indeksen
måler 71 kriterier på et spekter av områder fra offentlige finanser til
næringslivsregulering. Den består både av offentlig statistikk og
intervjuer med næringslivsledere. 

Disse indeksene blir så brukt til å teste de enkelte lands resultater
innenfor sikkerhet, utdanning, utbetalinger, omsorg, infrastruktur
og registrering. 

Graden av deligering av offentlige tjenester i disse 20 landene
varierer sterkt: 95 prosent har delegert kringkasting og meteorolo-
giske tjenester, mens påtale, førerkort og fengsler bare er blitt delegert
i henholdsvis 55, 42 og 41 prosent av landene. 

Ingen effekt
Forfatterne har et ganske strengt økonomisk utgangspunkt for sitt
prosjekt, med tydelige referanser til «public choice»-teorier som jo
hevder at offentlig sektors kvalitet og effektivitet vil øke i tråd med
mulighetene for å velge andre alternativer. Forfatterne forventer der-
for at økt delegering vil føre til flere valgmuligheter, og dermed til
mer effektivitet. 

Men de har også andre typer hypoteser som de tester, blant annet
hvorvidt flere ressurser fører til bedre offentlige prestasjoner. Og
dette er en av to hypoteser som blir bekreftet: Flere ressurser og min-
dre regulering fører til bedre prestasjoner i offentlig sektor. Delege-
ring til etater og direktorater er derimot negativt forbundet med pre-
stasjoner. 

Forfatterne viser til at i flere land har delegering ført til fragmen-
tering av offentlig politikk, og det har oppstått behov for en sterkere
koordinering. Land som Norge, Nederland og Frankrike har opplevd
at rolleforvirring og oppløsning av politisk kontroll har hatt negativ
effekt på koordinering av politikken. I denne undersøkelsen finnes
det etter forfatternes mening støtte for at store enheter faktisk er bedre
for koordinering av politikk, enn stadig flere og mindre enheter. 

Negativ sammenheng
«Agencification is hardly related to output and outcome, and negati-
vely related to efficiency and value for money. The economic claims
underlying agencification programs are, therefore, refuted», skriver
Overman og van Thiel.

Og ikke nok med det: 
«There is a consistent negative correlation between the degree of

agencification and government efficiency in all tested models.»
De få områdene hvor det faktisk er en positiv sammenheng mel-

lom delegering og resultater gjelder områdene studentlån, fengsler og
universiteter. Mens det i spørsmål om eiendomsregistrering og skat-
ter er lavest korrelasjon. 

Forfatterne avslutter med en henstilling til politikere: 
«Our findings show, for example, that more resources lead to hig-

her efficiency; however, agencification often coincides with budget
cuts. Perhaps policymakers should not immediately cut agencies’
budgets or even increase budgets during the transition towards more
autonomy».
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1. Difi 2013

Forskning tyder på at «direktoratifisering» ikke gir mer effektivitet. 
Her er helseminister Høie ved åpningen av direktoratet for eHelse. 
Foto: HOD. 

Flere ressurser og mindre regulering fører til 
bedre prestasjoner i offentlig sektor. Delege-
ring til etater og direktorater er derimot nega-
tivt forbundet med prestasjoner. 
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