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COCOPS:  
Forskingsprosjekt om forvaltningsreformer i Europa 

 

• COCOPS: Coordinating for Cohesion in the Public Sector of the Future 

• Finansiert av EU’s 7de rammeprogram  

• 11 universitet  i 10 europeiske land 

• 2011  - 2014  

• 8 delprosjekt:  
 

 WP 1: Meta-analysis of the impact of NPM on public sectors 

 WP 2: NPM and the size of Government 

 WP 3: Survey of public managers in three sectors and ten countries 

 WP 4: Satisfaction, choice and voice in European public sectors 

 WP 5: Innovative coordination practices in public management 

 WP 6: NPM and social cohesion 

 WP 7: Impact of the financial crisis 

 WP 8: Futures and scenarios in public sector reform 

2 

http://www.eur.nl/fsw/english/publicadministra
http://www.cardiff.ac.uk/carbs/research/groups/clrgr/index.
http://socialsciences.exeter.ac.uk/poli
http://www.publicmanagementinstitute.be/
http://www.unibocconi.eu/wps/wcm/connect/SitoPubblico_EN/Navigation+Tree/Home/Departments/Department+of+Institutional+Analysis+and+Public+Manage
http://www.uni-corvinus.hu/index.php?id=3
http://www.uib.no/admor
http://www.ttu.ee/department-of-public-administra
http://www.unican.es/centros/econom


Utvalg og gjennomføring av survey 

 

- Toppbyråkratar som sentrale kunnskapsberarar  

- Alle departement og sentrale direktorat er inkludert  

- To øvste administrative nivå er inkludert (in visse tilfelle 

også inkludert nivå tre)  

- Innanfor NAV og sjukehus er også regionalt nivå 

inkludert , men ikkje direkte serviseprodusentar 

- Anna lokal og regional forvaltning og tenesteytande 

organ er ekskludert  

- Surveyen vart gjennomført i 2012.  Det var ei 

standardisert online survey i landas eige språk.  

- Alle datasett er reinska, sjekka og harmonisert i 

samsvar med ein standardisert prosedyre for alle land.  
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Datagrunnlag 
 

 

 

 

 

 

 

Country 
Invitations sent 

(sample size) 
Survey completions Response rate 

Austria 1745 637 367% 

Estonia 913 321 35% 

France 5297 1193 23% 

Germany  2295 566 25% 

Hungary 1490 351 24% 

Italy 1703 343 20% 

Netherlands 977 293 30% 

Norway 1299 436 34% 

Spain 1778 321 18% 

UK 3100 357 11% 

Total 20307 4814 24% 

4814 svar frå 10 land, svarprosent 24%.  



Autonomi 

Administrativ og policy autonomi  

(1=very low autonomy, 7=very high autonomy) 

 

 

 

5 



Politisering 

 Grad av politisering 
(1=low degree of politicization, 7=high degree of politicization) 
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Lite politisering samanlikna med 
andre land - 2012 
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Dei viktigaste reformtrendane i europeisk 
forvaltning 
 Hvor viktig er følgende reformtrender på ditt policyområde? 
(1 = not at all; 7 = to a large extent) 
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Hvor viktig er nedbemanning i offentlig sektor som en reformtrend innenfor ditt 

policyområde? (1 = not at all; 7 = to a large extent) 

Nedbemanning i offentleg sektor 
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Hvor viktig er digital/e-government som reformtrend på ditt policyområde? 
(1 = not at all; 7 = to a large extent) 

Digitalisering/E-government 



Privatisering 

Hvor viktig er privatisering som reformtrend  innenfor ditt policyområde? 

1=Not at all, 7=To a large extent 
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Åpenhet 

Hvor viktig er transparens og åpenhet som reformtrend innenfor ditt 

policyområde?  
1=Not at all, 7=To a large extent 
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Fleksibel rekruttering 

Hvor viktig er fleksibel rekruttering som reformtrend  innenfor ditt 

policyområde?  

1=Not at all, 7=To a large extent) 
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Samarbeid 

Hvor viktig er samarbeid mellom ulike aktører i offentlig sektor innenfor ditt 

policyområde? 1=Not at all, 7=To a large extent 
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Brukerorientering 

Hvor viktig er brukerorientering som reformtrend innenfor ditt policyområde?  

1=Not at all, 7=To a large extent 
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slide 16 

Hvor viktig er fokus på outcome og resultat som refromtrend innenfor ditt 

policyområde? (1 = not at all; 7 = to a large extent) 

Fokus på outcome og resultat 
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Bruk av ulike reformverktøy i europeiske 
departement og sentrale agencies 
 I hvilken grad er følgende instrument brukt i din organisasjon?  
(1 = not at all; 7 = to a large extent) 



Relevansen av desentralisering av 
personalpolitikk 

I hvilken grad er desentralisering av ‘staffing decisions’ brukt i din 

organisasjon?  
1=Not at all, 7=To a large extent 
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Effektar av forvaltningsreformer 
 

Sammenlignet med for fem år siden, hvordan vil du si at ting har utviklet seg med 

hensyn til den måten offentlig forvaltning fungerer på i ditt land? (1-3 = worse; 8-10 better) 
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Vurdering av reformene. Suksessfulle og kraftige? 
 

Reformer i offentlig sektor innenfor mitt policyområde: grad av suksess mot 

styrke (both scale 1-10) 
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Reformdynamikk 1 

Kostnadskutt versus tjenesteforbedring  mot graden av suksess 
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Reformdynamikk 2 

Offentleg involvering versus suksess 
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Effektar av reformene 
 
Hvordan vil du vurdere utviklingen i offentlig forvaltning innenfor ditt policyområde i 

løpet av de siste fem år?  
(1 = kraftig forverring; 10=kraftig forbetring) 

improvement 
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Hvordan vil du vurdere utviklingen i offentlig forvaltning når det gjelder kostnader og 

kostnadseffektivitet innenfor ditt policyområde i løpet av de siste fem år? 
(1 = kraftig forverring; 10= kraftig forbedring) 

Effekten av forvaltningsreformer på 

kostnader og kostnadseffektivitet 



Tenestekvalitet 

Hvordan vil du vurdere utviklingen i offentlig forvaltning når det gjelder tjenestekvalitet innenfor ditt 

policyområde i løpet av de siste fem år? 

1= Forverret kraftig, 7=Forbedret kraftig 

 

 



Transparens og åpenhet 

Hvordan vil du vurdere utviklingen i offentlig forvaltning når det gjelder transparens og åpenhet 

innenfor ditt policyområde i løpet av de siste fem år? 
1 = kraftig forverring; 10= kraftig forbedring 

 

 



Ansattes motivasjon og holdning til arbeidet  

Hvordan vil du vurdere utviklingen i offentlig forvaltning når det gjelder ansattes motivasjon og 

holdning til arbeidet innenfor ditt policyområde i løpet av de siste fem år? 
1 = kraftig forverring; 10= kraftig forbedring 

 

 

 

 



Offentlig sektors attraktivitet som 
arbeidsgiver 

Hvordan vil du vurdere utviklingen i offentlig forvaltning når det gjelder offentlig sektors attraktivitet 

som arbeidsgiver innenfor ditt policyområde i løpet av de siste fem år? 
1 = kraftig forverring; 10= kraftig forbedring 

 

 

 



Innbyggernes tillit til myndighetene 

Hvordan vil du vurdere utviklingen i offentlig forvaltning når det gjelder innbyggernes tillit til 

myndighetene innenfor ditt policyområde i løpet av de siste fem år? 
1 = kraftig forverring; 10= kraftig forbedring 

 

 



Tilfreds med jobben  
Tilfredshet med jobben og den organisajonen jeg arbeider i  

1=low job satisfaction, 7=high job satisfaction 

 

 

 



• Meir oppteken av å få organisasjonar til å arbeide saman 

• Likhets- og kvalitetsverdiar står sterkare enn effektivitet, 
brukarorientering svakare 

• Mindre opptekne av status, jobbsikkerhet og forfremming 

• Meir autonome, særleg ved rekruttering, forfremming  og policy 
iverksetting, men ikkje policy design 

• Meir kontakt med media og fagbevegelse, mindre med lokal/regionalt 
nivå og med private bedrifter 

• Betre samordning innafor eige policyområde, men ikkje med 
lokale/regionalt nivå og med privat sektor/sivilt samfunn 

• Mindre politisering, særleg politisk respekt for fagleg ekspertise 

 

 

Norske særtrekk – holdningar og arbeidsmiljø 
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Norske særtrekk - forvaltningsreformer 

• Nedbemanning, nedskjæring mindre viktig 
• Samanslåingar mindre utbreidd 
• Konkurranseutsetting mindre vanleg 
• Åpenhet meir utbreidd 
• Fleksibel sysselsetting meir vanleg 
• E-government meir utbreidd 
• Reformene er meir konsistente, heilskaplege og mindre 

symbolske 
• Mindre toppstyrte reformer, meir involvering av 

fagbevegelse og meir open for deltaking frå berørte partar 
• Likevel rapporterer berre 28% at reformene har vore 

vellukka, men her skil dei seg ikkje frå resten av Europa 
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Norske særtrekk –  reformtiltak 

• Management-tiltak står sterkt 
• Risikostyring meir ubreidd 
• Medarbeidarsamtalar meir utbreidd 
• Desentralisering av personalpolitikk og budsjett meir 

utbreidd 
• Etiske retningslinjer meir utbreidd 
• Hierarkiet står framleis sterkt som samordningsmekanisme, 

men mindre enn i resten av Europa 
• Mål- og resultatstyring meir  utbreidd, men lite belønning og 

straff 
• Politikarane brukar resultatmåling i mindre grad 
• Prestasjonsløn mindre utbreidd 
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Norske særtrekk - finanskrisen 

• 54% av norske toppbyråkratar arbeider på eit 
politikkområde som ikkje er berørt av 
finanskrisen, mot 10% i Europa 

• Lønnskutt, lønnsfrys, og auka brukarbetaling 
er nesten fråverande i Norge 

• Nedbemanning og oppseiingar er mykje meir 
uvanleg i Norge 
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Norske særtrekk – effektar av 
forvaltningsreformer 

• Meir positiv vurdering om forbetringar i offentleg 
sektor, men berre 1/3 ser forbetringar 

• Meir positive når det gjeld tenestekvalitet, åpenhet og 
tillit til myndighetene 

• Mindre reduksjon av sosial integrering enn i andre land 

• Høgare tillit og meir sosial kapital 

• Meir tilfreds med arbeidssituasjonen og eigen 
organisasjon 

• Generelt meir positivt syn på offentleg forvaltnings 
virkemåte og utvikling 
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Norsk forvaltning er god i europeisk 
samanheng 

• Meir samarbeid, konsultasjon og deltaking frå berørte parter. 
Fagbevegelsen meir sentral. Meir kontakt med media, men mindre 
kontakt med kommunar/fylke og med private bedrifter 

• Større vekt på likhetsverdiar, likebehandling og kvalitet 

• Liten grad av politisering, stor grad av autonomi 

• Lite innslag av privatisering, konkurranseutsetting og nedbemanning 

• Horisontal samordning er svak 

• Prestasjonsbasert løn er lite utbreidd, MRS  står sterkt 

• Leiarane er positive, motiverte og tilfreds, særleg når det gjeld 
tenestekvalitet, effektivitet, kostnader, resultatorientering, brukarvenleg 
og innovasjon 

• Høg grad av tillit og sosial kapitel, altruisme 
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Korleis forklare 

• Fråver av finanskrise 

• Stor tillit til myndighetene og til ein stor aktiv 
stat 

• Ein forvaltningskultur lite kompatibel med 
NPM 

• Ein beslutningsstil prega av medvirkning og 
deltaking 

• Pragmatiske reformprosessar som 
kombinerer byråkrati, NPM og Poat-NPM 
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• Generelt moderat suksess når det gjeld administrative reformer i Europa: 
Stort forbetringspotensiale  

• Store variasjonar mellom land 

• Eit velfungerande byråkrati med vekt på upartisk saksbehandling er viktig 

• Behov for å balansere ei meir nettverk-basert tilnærming mot betre 
ressursutnytting 

• Behov for å rette merksemd mot forverring langs enkelte 
resultatindikatorar  

• Mindre fokus å kostnads-kutt og meir på offentleg involvering 

• Behov for sterkare administrativ autonomi og mindre politisering  

• Konteksten er viktig. Store variasjonar mellom land 

• Trong for meir djuptgåande evaluering og objektive data 
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Konklusjon 
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Meir informasjon 

• Homepage: www.cocops.eu 

• Working Paper Series and Reports 

• Policy Briefs 

• Events 

• Newsletter 

http://www.cocops.eu/

