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Sammendrag: 

Styring, delegering og innflytelse? 
Om Stortingets behandling av Nasjonal 
transportplan 2006-2015 

Nasjonal transportplan er det sentrale styringsdokumentet for transportsektoren i 
Norge. Stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2006-2015 ble lagt fram for 
Stortinget 12. mars 2004 og behandlet i Stortinget den samme våren. På oppdrag 
av Samferdselsdepartementet og Vegdirektoratet analyserer vi i denne rapporten 
Stortingets behandling av planen. Vi ser på styringssystemet, som transportplanen 
inngår i, på meldingens form og innhold og på beslutningsprosessen både før og 
under Stortingets behandling. Analysen baserer seg i hovedsak på forsknings-
intervjuer med medlemmene av Stortingets samferdselskomité.  

Denne nasjonale transportplanen er den andre av sitt slag i Norge. De nasjonale 
transportplanene avløser tidligere sektorvise infrastrukturplaner for henholdsvis 
veg, jernbane, kyst- og luftfart. Med de nasjonale transportplanene ønsker man å 
oppnå mål- og resultatstyring, delegering, helhet og langsiktighet i samferdsels-
politikken. 

Vi har formulert fire problemstillinger. Tre problemstillinger tar utgangspunkt i 
det man har ønsket å oppnå med nasjonale transportplaner. I tillegg spør vi om 
Nasjonal transportplan legger til rette for at Stortinget har innflytelse på 
transportpolitikken. Problemstillingene er: 

1. Hvordan forholder Samferdselskomiteens medlemmer seg til mål- og 
resultatstyring som styringssystem, og legger Nasjonal transportplan og 
behandlingen av den til rette for at Stortinget kan styre på mål og kontrol-
lere på resultater? 

2. Hvordan forholder Samferdselskomiteen seg til delegering til henholdsvis 
transportetatene, lavere forvaltningsnivå og statlige selskaper, som ligger i 
styringssystemet og konkret i den foreliggende planmeldingen? 

3. Hva legger samferdselskomiteens medlemmer i målsettingen om en 
helhetlig politikk, og mener medlemmene at planmeldingen legger til rette 
for en transportpolitikk preget av helhet? 

4. Gir Nasjonal transportplan og prosessen rundt planen Stortinget politisk 
innflytelse på transportpolitikken – hvilket handlingsrom og hvilken reell 
innflytelse har komiteen når planmeldingen kommer til behandling i 
Stortinget? 
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Å styre på mål  
Mål- og resultatstyring kan forstås som en styringsfilosofi der oppmerksomheten 
vris fra regler og prosedyretenking og mot resultatorientering og langsiktige, 
prinsipielle spørsmål. Mål- og resultatstyring kan også forstås som en 
styringsteknikk. Mål- og resultatstyring som styringsteknikk bygger på tre hoved-
komponenter. For det første: Formulering av klare, stabile, konsistente og 
konkrete mål som skal fungere som forpliktende målestokker for oppnådd 
resultat. For det andre: Resultatmåling, der oppnådd resultat skal rapporteres 
tilbake til det overordnete nivået med utgangspunkt i spesifiserte 
resultatindikatorer. For det tredje: Resultatoppfølging, slik at gode resultater skal 
premieres og manglende resultater straffes.  

Intervjuene med Stortingets samferdselskomité viser at representantene stort sett 
støtter opp om mål- og resultatstyring som styringsfilosofi. Med unntak av én 
representant, forholder de seg imidlertid i svært liten grad til mål- og resultat-
styring som styringsteknikk.  

Flertallet av komiteens medlemmer gir uttrykk for at det ikke er mulig og heller 
ikke ønskelig å formulere mer presise mål for transportpolitikken. De overordnete 
målene står i motstrid til hverandre, og det er ikke ønskelig å velge for eksempel 
trafikksikkerhet framfor framkommelighet, miljø framfor effektivitet osv. Det er 
heller ikke formulering av målene, men valg av virkemidler som innebærer å ta 
viktige politiske valg. I tillegg skygger diskusjonen om de økonomiske rammene 
for en overordnet og langsiktig måldiskusjon.   

Medlemmene av samferdselskomiteen er i tvil om de politiske målene for 
transportpolitikken lar seg oppfylle. Tvilen er dels knyttet til at de er usikre på om 
planrammene blir fulgt opp, dels til at andre utenforliggende utviklingstrender 
gjør det vanskelig å nå transportmålene. De transportpolitiske målene blir av flere 
sett på som ”ønsket utviklingsretning”, ”visjoner” eller ”noe å strekke seg etter,” 
og ikke som forpliktende målestokker for oppnådd resultat. Selv om enkelte 
representanter savner en drøfting av hva som kan bidra til en bedre måloppnåelse, 
savner de ikke en framstilling av hvilken måloppnåelse man kan få med 
alternative vridninger av ressursinnsatsen.  

Denne måten å oppfatte og bruke de overordnete transportpolitiske målene på, 
kan vanskelig karakteriseres som i tråd med målstyring som styringsteknikk. 
Målene er ikke konsistente og konkrete og oppfattes ikke som målestokker som 
resultatet skal vurderes i forhold til. Med unntak av en representant, ønsker heller 
ikke representantene at målene skal fungere på en slik måte.  

Å styre på resultater 
I sin ideelle form innebærer resultatstyring at overordnet myndighet, som i dette 
tilfellet er Stortinget, setter krav til hvilke resultater som skal oppnås. De under-
liggende etatene skal så finne fram til de tiltakene som sikrer at resultatene nås, og 
de skal kontrolleres på oppnådd resultat. Virkningsvurderinger vil stå sentralt 
innenfor et slikt system. I prinsippet skal enten virkemiddelbruken endres eller 
kravene til resultater justeres hvis resultatoppnåelsen blir for lav (eller høy).  

I Nasjonal transportplan har man valgt en mer pragmatisk form for resultatstyring. 
Etatene, og deretter departementene, setter opp forslag til investeringsportefølje. 
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Etter dette beregnes det virkninger av de foreslåtte prosjektene på jernbane og 
veg. Stortinget presenteres for disse beregningene sammen med forslaget til 
investeringer. Dette skal i prinsippet sette Stortinget i stand til å vurdere om de 
forventede resultatene er tilfredsstillende eller ikke, og til å kontrollere om 
resultatene faktisk nås.  

Denne undersøkelsen viser at virkningsberegningenes rolle som grunnlag for 
prioriteringer er begrenset. Virkningene av planens samlete investeringer på veg 
og jernbane har tilsynelatende ingen reell betydning for politikernes prioriteringer, 
mens virkningsberegningene på konkrete prosjekter anvendes av noen få. Det 
samme var tilfellet siste gang Stortinget behandlet en Nasjonal transportplan.  

Det er likevel nytt at medlemmene av Stortingets samferdselskomite i særlig grad 
omtaler nytte- kostnadsanalysene, men også i et viss omfang også de øvrige 
virkningsberegninger, med betydelig mistro. Vi kan konstatere at det store fler-
tallet av samferdselskomiteens medlemmer ikke har tillit til flere av virkningsbe-
regningene som etatene skal styres etter og i neste omgang rapportere i forhold til.  

Årsaken til at representantene er mer skeptiske til virkningsvurderingene enn 
tidligere, er at størrelsen på den såkalte diskonteringsrenten (kalkulasjonsrenten) 
ble gjenstand for politisk diskusjon i forbindelse med behandlingen av Nasjonal 
transportplan. Diskonteringsrenten er et sentralt element i beregning av nettonytte 
ved investeringsprosjekter. Diskonteringsrenten for samferdselsinvesteringer er i  
Nasjonalt transportplan 2006-2015 høyere enn i tidligere planmeldinger og renten 
er også mer differensiert mellom de ulike transportformene enn tidligere. 
Politikerne er generelt kritiske til størrelsen på renten og til differensieringen. 
Flere mener rentenivået ikke er satt på faglig grunnlag, men ut fra politiske 
motiver. Diskusjonen om diskonteringsrenten kan ha smittet over på politikernes 
tiltro til de øvrige virkningsvurderingene i meldingen. 

Til tross for mistro og at virkningsvurderingene stort sett ikke har noe betydning 
for de politiske valgene, ønsker flertallet av komiteens medlemmer at Nasjonal 
transportplan fortsatt skal inneholde slike analyser. 

Å delegere 
En sentral målsetting med mål- og resultatstyringen er at det politiske nivået skal 
overlate flere enkeltsaker til forvaltningen. Denne delegering skal frigjøre tid til å 
tenke mer langsiktig og overordnet og legge til rette for mer styring i stort og 
mindre i smått. Delegering er dermed en integrert del av ideen om mål- og 
resultatstyring. Stortinget behandler i dag færre enkeltprosjekter enn tidligere, 
særlig innen vegsektoren. Det har med andre ord skjedd en delegering fra 
Stortinget og til transportetatene.  

Parallelt med dette har også fylkeskommunene fått økt innflytelse i transportplan-
leggingen og over prioriteringene, særlig på det øvrige riksvegnettet (riksveger 
med unntak av stamveger). Det har dermed over år også skjedd en delegering fra 
staten til lavere forvaltningsnivå.  

I tillegg innebærer institusjonelle endringer i transportsektoren at oppgaver som 
tidligere ble ivaretatt av forvaltningsorganer eller forvaltningsbedrifter (BA), nå 
ivaretas av statlige aksjeselskaper. Det betyr at det delegerte ansvaret er flyttet på 
mer armlengdes avstand fra de politiske organene.  
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Når det gjelder etatene, har de fleste representantene en ganske pragmatisk 
holdning til delegering. Generelt synes det å være enighet om at det er en 
hensiktsmessig arbeidsdeling som nå er etablert mellom Stortinget på den ene 
siden og departementet og de ordinære forvaltningsorganene på den andre. 
Representantene har stor tillit til at de ordinære forvaltningsorganene, Statens 
vegvesen og Jernbaneverket, vil ivareta og forvalte den delegeringen de er gitt på 
en god måte.  

I synet på delegering til fylkeskommunene eller eventuelle større folkevalgte 
regioner, er det klare partipolitiske skiller i komiteen. De som er mot et tredje 
folkevalgt nivå mellom stat og kommune, er også mot å delegere til lavere 
forvaltningsnivå. De som ønsker et tredje forvaltningsnivå, er stort sett svært 
positive til mer delegering innen vegsektoren. For noen av disse er dette 
imidlertid betinget av at fylkeskommunene erstattes av større folkevalgte 
regioner.  

Blant flere av representantene er det en klar skepsis til delegering til statsaksje-
selskapene, særlig til Avinor A/S. Dette kan antakelig dels forklares med konkrete 
konfliktsaker innen Avinor A/S som sto på dagsorden da intervjuene ble gjennom-
ført, og som flere av representantene trekker fram. Dels kan det forklares med den 
klare motstanden blant noen av representantene mot danningen av aksjeselskaper i 
transportsektoren, og den reduserte politiske innflytelsen de mener selskaps-
formen innebærer. Opposisjonstilværelsen bidrar antakelig til å forsterke 
oppfatningen av redusert politisk innflytelse.   

Å tenke helhet 
Behovet for en helhetlig transportpolitikk var en viktig beveggrunn for å gå bort 
fra de sektorvise infrastrukturplanene for henholdsvis veg, jernbane, havn og 
luftfart, og over til Nasjonal transportplan. Nesten samtlige av de komitémed-
lemmene vi har intervjuet, framhever behovet for helhet i transportpolitikken. 
Komitémedlemmene har imidlertid noe ulike forståelser av behovet for sammen-
heng og helhet i transportpolitikken.  

For alle representantene betyr helhet som minimum en felles og samtidig 
behandling av alle transportformer i Nasjonal transportplan. Det er en generell 
oppfatning i komiteen at den nye transportplanen gir en mer helhetlig framstilling 
av de ulike transportformene enn den forrige.  

Mange av representantene forbinder en helhetlig transportpolitikk med å løse 
samordningsproblemer innenfor konkrete geografiske områder. Noen snakker om 
behovet for å knytte landet sammen, noen om utvikling av knutepunkter og andre 
trekker fram at man må sørge for en rettferdig geografisk fordeling av 
investeringsmidlene. For mange av representantene går transportpolitikken rett og 
slett ut på å løse konkrete og praktiske samordningsproblemer ”der ute”. I den 
forbindelse er korridorframstillingen viktig. Samtlige representanter som vi har 
intervjuet, er positive til at Nasjonal transportplan inneholder en omtale av 
korridorer og til den konkrete framstilling av dem. 

Flere av komitémedlemmene knytter helhet til det å oppnå ulike mål ved hjelp av 
en mest mulig effektiv virkemiddelbruk. Målene spenner fra å knytte hele landet 
sammen, få en god fordeling av investeringsmidlene mellom ulike regioner eller 
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fylker, og å endre reisemiddelfordelingen, særlig å få trafikkveksten fra veg over 
til sjø eller kollektive transportmidler. Enkelte trekker i den forbindelsen inn 
behovet for å se også andre virkemidler, særlig avgiftspolitikken, i sammenheng 
med samferdselspolitikken. Ønsket om helhet kan derfor også forstås som et 
ønske om å utvide arsenalet av virkemidler for å nå de transportpolitiske mål – 
selv om det varierer mellom representantene hvilke mål de ønsker å realisere.   

Mens selve stortingsmeldingen forrige gang var skyteskive for såkalt manglende 
helhet, retter nå flere av komiteens medlemmer et kritisk blikk til deres egen evne 
til å benytte planen til helhetlige prioriteringer. Et par representanter er også noe 
kritiske til hva man egentlig kan oppnå med enda mer helhetstenking. 

Å ha innflytelse 
Nasjonal transportplan og beslutningsprosessen skal gi Stortinget politisk 
innflytelse på samferdselspolitikken. Hvordan fungerer planen i et slikt lys?  

Prosessen både før og under framleggingen av Nasjonal transportplan er svært 
inkluderende. En lang rekke parter får innflytelse på Nasjonal transportplan. 
Politikerne spiller også selv en rolle i denne prosessen. Å ha kontakt med eget 
bakland og med fylkene er viktig både for egen læring og for prosessens 
legitimitet. Prosessen er slik sett ikke mindre enn imponerende. 

Stortinget kan formelt beslutte hva som helst i forbindelse med behandlingen av 
Nasjonal transportplan. Likevel er vår konklusjon at politikernes reelle handlings-
rom i praksis er vesentlig begrenset når planen lander på Stortingets bord. Det 
skyldes: 

- At  planen allerede er drøftet på kryss og tvers med svært mange aktører.  

- At alle i komiteen mener at det egentlig er for lite penger til samferdsel alt 
i alt. Hvis de skal flytte mellom sektorer og fylker, må de derfor ta fra 
noen områder der de mener det er et behov, for så å gi til områder der det 
er enda større behov.  

- At regjeringspartienes representanter allerede har inngått et politisk 
kompromiss om planen. De skal nå forsvare kompromisset i Stortinget.  

Stortingsrepresentantene gir uttrykk for at handlingsrommet er begrenset når 
planen formelt skal behandles i komiteen. En representant kaller det til og med 
avmakt. Dette kan på den ene siden betraktes som problematisk. På den andre 
siden er det gode grunner for å ta mange parter med på råd før planen lander på 
Stortingets bord.  

Det begrensete handlingsrommet som politikerne opplever, er en viktig årsak til at 
Stortinget plusser på regjeringens investeringsramme og dermed sprenger de 
økonomiske planrammene. Ettersom Stortinget vurderer de politiske kostnadene 
ved å flytte rundt på midler innenfor regjeringens økonomiske rammer som så 
høye, velger de isteden å plusse på de økonomiske planrammene for å synliggjøre 
egne prioriteringer. 

Konklusjoner 
I Stortingets behandling av Nasjonal transportplan framstår tre problemer: 
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• Et styringspolitisk problem, som har to sider. For det første opplever 
politikerne i Stortinget at de i realiteten har begrensete muligheter for å 
endre i regjeringens forslag til investeringer i Nasjonal transportplan. For 
det andre styrer de verken på mål eller på resultater, men støtter likevel 
opp om delegering til departement og etater, en delegering som har sin 
legitimitet i mål- og resultatstyringen. Det styringspolitiske problemet er 
uheldig ut fra en demokratisk vinkel. Politikerne opplever imidlertid ikke 
denne situasjonen som et styringspolitisk problem. 

• Et informasjonsproblem, som kommer av at nesten ingen representanter 
anvender virkningsberegningene, og lite tyder på det vil skje framover. 
Likevel etterspør de mer og bedre informasjon. Informasjonsproblemet er 
særlig problematisk for embetsverket. De bruker tid og penger på å 
bringe fram et beslutningsgrunnlag som stort sett ikke får betydning for 
prioriteringene.  

• Et planleggingsproblem, som skyldes at de økonomiske planrammene 
som Stortinget legger til grunn i behandlingen av Nasjonal transportplan, 
ikke nødvendigvis følges opp i de etterfølgende, årlige budsjettene. Plan-
leggingsproblemet er særlig utfordrende for embetsverket og etatene, 
men bekymrer også noen av medlemmene i samferdselskomiteen. 
Problemet bidrar til å sette spørsmålstegn ved nytten av å ha nasjonale 
transportplaner.  

Spør man Samferdselskomiteens medlemmer flest, eksisterer det ikke et styrings-
politisk problem og et informasjonsproblem. Å betegne dette som problemer er 
utrykk for vår vurdering.  Hvorfor ser politikerne ikke dette som problemer? 

Den første delen av det styringspolitiske problemet løser opposisjonen ved å 
plusse på planrammene. Når de likevel stort sett støtter opp om prioriteringene 
innenfor regjeringens planrammer, skyldes det at representantene i samferdsels-
komiteen i hovedsak deler problemforståelse med Samferdselsdepartementet, 
etatene, fylkenes transportpolitikere og sektorens interesseorganisasjoner. Derfor 
oppleves det ikke som et styringspolitisk problem at muligheten for å endre 
regjeringens forslag til investeringer er begrenset. Av samme årsak har de ikke 
problemer med å delegere, selv om de ikke driver resultatkontroll av de etatene 
som har fått det delegerte ansvaret.  

Informasjonsproblemet er heller ikke noe politikerne gir uttrykk for. I likhet med 
de fleste andre politikere, opplever de ikke at prinsippene for mål- og resultat-
styring er anvendbart som styringsteknikk. Den politiske meningsdannelsen fore-
går i hovedsak på arenaer der mål- og resultatstyring ikke er sentralt. En symbolsk 
tilslutning til vesentlige elementer i styringsteknikken er likevel nødvendig for å 
sikre legitimitet til planen og til den politiske prosessen. 

Det forholder seg annerledes med planleggingsproblemet. Med litt forskjellige 
begrunnelser ser både regjeringspartiene og opposisjonen dette som et problem. 
Komiteen opplever at samferdselssektoren ikke prioriteres høyt nok når man 
kommer til budsjettet. 

Kan Samferdselsdepartementet og etatene gjøre noe med disse problemene under 
arbeidet med neste nasjonale transportplan? 
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Før vi besvarer spørsmålet, må det først poengteres at Samferdselskomiteen 
grunnleggende sett er tilfreds med planmeldingens form og innhold. Generelt er 
de enige i den pragmatiske tilpasningen av mål- og resultatstyringen og 
delegeringen til departement og etater som ligger i planen. De mener også at 
denne nasjonale transportplanen er mer helhetlig enn den forrige. 

Det styringspolitiske problemet utgjør et dilemma for selve 
planleggingsprosessen. På den ene siden er NTP-prosessen en imponerende og 
inkluderende prosess hvor mange parter deltar. På den andre siden innskrenker 
nettopp denne prosessen det politiske handlingsrommet når planen omsider 
havner på Stortingets bord. Det styringspolitiske problemet springer også ut av 
delegering uten mål- og resultatstyring. Vi er sterkt tvilende til at Stortinget vil 
ønske å ivareta sitt kontrollansvar ved hjelp av resultatstyringsmetodikken. Så 
lenge forholdet mellom Stortinget og etatene er preget av tillit og gjensidig 
forståelse av utfordringene i sektoren, vil ikke det styringspolitiske problemet 
settes på spissen. Hvis situasjonen skulle endre seg, kan det også medføre 
politiske krav om endringer i delegeringen.  

Flere studier av ulike politiske prosesser viser at politikere etterspør informasjon 
som de ikke bruker. Det er derfor lite sannsynlig at dette problemet lar seg løse i 
forbindelse med Nasjonal transportplan. Ikke desto mindre er det en oppgave for 
departementer og etater å anvende en diskonteringsrente de faglig vil stå inne for, 
og som de kan formidle begrunnelsen for. Deler av komiteen etterlyser også bedre 
omtale av kyst- og luftfart, kollektivtransport utenfor byområder og av avgifts-
politikken. Det er dermed også en utfordring å forbedre helheten uten å øke 
omfanget av planen. 

Planleggingsproblemet kan tenkes løst ved at Stortinget tidlig fastsetter en 
totalramme som den samlede planen skal utarbeides innenfor. Dette vil forhindre 
at planrammene sprenges ved behandlingen av selve transportplanen. Alternativt 
kan Nasjonal transportplan vedtas i begynnelsen av en stortingsperiode. Det kan 
bidra til en bedre sammenheng mellom plan og budsjett, i og med at det samme 
Stortinget som vedtar planen, også skal vedta noen av årsbudsjettene. Begge 
endringene kan imidlertid bidra til å styrke embetsverkets og etatenes relative 
innflytelse på planen – på bekostning av en nyvalgt samferdselskomité som ikke 
har hatt mulighet til å sette seg like godt inn i sakene. Det vil være en 
problematisk konsekvens, særlig sett i lys av det styringspolitiske problemet. 
Manglende sammenheng mellom langtidsplaner og årlige budsjetter gjelder også 
for andre sektorer. Et forskningsprosjekt som analyserer forholdet mellom plan-
prosess og budsjettprosess kan eventuelt bidra med andre forslag til løsning på 
planleggingsproblemet. 


