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“Forestill deg en kommune som eksperimenterer med radikale
endringer i sitt syn på brukere i sosialtjenesten, ved å verdsette
deres (potensielt) ubegrensede ressurser. Så velger det nasjonale
kontrollorganet å undersøke deres praksis, og hva de ser er ikke
potensialisering, men høyst problematiske prosedyrer som bryter
personlige rettigheter og forvaltningsregler”
(oversatt fra engelsk)
Andersen & Pors (2017)

Forvaltning og framtid… Er velferdsstaten rigget
• …til å møte kompleksitet og løse nye problemer?
• …til å møte kravene til spisskompetanse og tverrfaglighet fra samfunnet?
• …til å yte på toppnivå på begge deler – samtidig?

1 Styringslogikker i endring
• Forvaltningen tar beslutninger på nye måter
• Kompleksitet i omgivelsene – kompleksitet i forvaltningen

Hvordan tas beslutninger?
• Usikkerhet og kompleksitet håndteres ved å generere kompleksitet i beslutninger
• Første-ordens beslutninger (1880-)
• Byråkrati – saksbehandling – orientering: beslutning om konkret case

• Andre-ordens beslutninger (1960-)
• Administrasjon – planlegging – orientering: problemer og prioriteringer, med noe framtidsfokus

• Tredje-ordens beslutninger (1980-)
• Veiledende administrasjon – strategisk veiledning – orientering: felles framtidshorisont som
styringspremiss

• Fjerde-ordens beslutninger (2000-)
• Potensialisering
Andersen & Pors (2017)

Potensialisering – generere kompleksitet
• Potensialisering er en beslutning om å generere åpenhet
• Framtiden åpnes opp – beslutninger blir anti-beslutninger
• I stedet for å absorbere usikkerhet feires usikkerheten som ressurs
• «Å lystre ved å ikke lystre beslutninger og strukturer»

• Politikkutforming forutsetter delegert eksperimentering
• God match med nordiske velferdsstater, arbeidsliv og samarbeid

2 Når framtiden tar over styringen…
• Framtiden er kommet inn som aktivt styringselement
• Men hvor usikker er framtiden egentlig?

• Vi skaper framtidsscenarier
• …men også: scenariene skaper og konkurrerer
• Hva skjer når framtiden kommer inn i beslutninger, rutiner og endringer?
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3 Strategisk tvetydighet
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• Heterarkier er bedre for innovasjon (Stark 2011)
• Real-opsjoner – holde alternativer åpne (McGrath et al. 2004)
• Muliggjort gjennom nettverks- og plattform-samfunnet, men
krever nye former for organisering!
• Når hemmer og fremmer strategisk tvetydighet nyskaping?
(Sandhu & Kulik 2018; Davenport & Leitch 2005)
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Strategisk tvetydighet – framtiden kommer inn
• Lag på lag av styrings- og beslutningslogikker
• Kompetansekravene til ledere og ansatte endres

• Digitalisering (automatisering og selvbetjening) vil ordne
mange koordinerings- og saksbehandlingsoppgaver
• Digitalisering (plattformer) muliggjør nye former for
samarbeid og samordning
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Strategisk tvetydighet - styre for framtiden
• Selvorganisering
• Forutsetter tillit, oversikt, retningslinjer (Fjeldstad et al.2012)
• Styring gjennom kultur- og kompetanse
• Psykologisk trygghet (Edmondson, 2019)
• Grensearbeid og erfaring fra «den andre siden» (Gulbrandsen & Thune, 2017; Langley et al 2019)

• Styring for samarbeid og felles resultater
• Fjerne hindringer for samarbeid
• Kriterier for verdi (for og med innbyggerne)
• Prøving og feiling – gjør litt vondt? lære av andre?

4 Likevel fortsatt viktig: Implementeringskraft!
• Hvordan (gjen-)skape god praksis i forvaltningen?
• Hvordan kan (gjen-)skape god praksis i tjenestene?
• Hvordan kan forvaltningen utfordre utdanning, næringsliv og
frivillighet til å adressere framtidens utfordringer?
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Oppsummert: Å styre med og for framtiden
• Økt kompleksitet i samfunnet gir økt kompleksitet i forvaltningen
• Forvaltningen står et nytt styringsspenn mellom kvalitet og potensial
• Teknologi og kompetanse gjør delegert eksperimentering mulig
• Strategisk tvetydighet: La framtidsscenariene brytes mot hverandre
• …og mot ekspertise, innbyggere, politikk og etikk
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