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ST.MELD NR 19 - INNSPILL FRA NORSK TJENESTEMANNSLAG 
 
Vi beklager at innspillet kommer sent, men håper at det allikevel kan være til nytte i 
komiteens arbeid. 
 
Generelle kommentarer 
Basert på statsrådens klare uttalelser om NPM-reformer ved flere anledninger, har NTL 
sett fram til en melding som kan bidra til å begrense forretningstenkningen i 
forvaltningen, og helst reversere en del av de mest ekstreme utslagene av Viktor 
Normanns forvaltningspolitikk. I st. meld nr 19 ”Fra marked til demokrati” slås det fast at 
forvaltningen er til for fellesskapet og det varsles om behov for mer politiske styring. 
Markedet trenger styring og regulering. Fellesskapsløsninger sammen med ansvarlige 
parter i arbeidslivet, gir både trygghet, fleksibilitet og vekst. En god offentlig sektor er en 
konkurransefordel for næringslivet, sier statsråden. Dette har NTLs fulle støtte. 
 
Vi er derfor fornøyde med at at St.melding nr 19 er tydelig på at store strukturelle 
reformer ikke er noen aktuell ”løsning” på utfordringene i forvaltningen, og at rommet 
for utskilling er uttømt fordi det kun gjenstår forvaltningsoppgaver i forvaltningen. Vi er 
også fornøyd med at det kommer klart frem at det er styringsbehov og oppgaver som 
avgjør organisasjonsvalg og at fornying må skje innenfra. Det fokuseres på 
demokratiseringen som endringskraft  gjennom:  

– Innbyggere: Brei deltakelse – Folkemakt 
– Åpenhet, innsyn, kunnskap 

– Brukere: Brukerretting og brukermedvirkning 
– Individuelt og på systemnivå 

– Ansatte: Medarbeiderskap, medbestemmelse og medvirkning 
 
 
NTL har vært sterke kritikere av NPM og negative til mye av liberaliseringer og 
dereguleringer som har funnet sted innenfor forvaltningen i de siste 10-15 årene. Vi er 
derfor er veldig enig med regjeringen i at vi trenger en forvaltningspolitikk som styrker 

 
 



 
 

de demokratiske verdiene og understreker behovet for politisk styring av de 
demokratiske verdiene og ressursene til fellesskapet. 
 
NTL mener at meldingen er et godt dokument for å få til endringer. Det er viktig at den 
er tydelig på statsrådens parlamentariske ansvar og sektoransvar, med rett til å instruere 
virksomheten både faglig, økonomisk og administrativt.   
 
St. meldingen er et uttrykk for regjeringens syn på styring og ledelse av forvaltningen, vi 
forventer derfor vi at disse holdningene kommer tydeligere til uttrykk i styringen av 
forvaltningen.  Det har skuffet oss at det har vært så stor avstand mellom ord og handlig 
på dette området. 
 
Vi beklager sterkt at det har tatt så lang tid før meldingen kom og vi forventer at 
holdningene kommer raskt til syne i styringen av forvaltningen, med mindre vekt på 
økonomiske insentiver i mål og resultatkrav. 
 
NTL ber Stortinget om å presisere behovet for om nødvendig å bruke 
instruksjonsmuligheten for å sikre at ”politiske avgjerder vert sette ut i livet lojalt og 
effektivt”. 
 
 
Med hilsen 
NORSK TJENESTEMANNSLAG 
 
 
Turid Lilleheie        Berit Asker 
 


