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INTRODUKSJON 

Forutfor president- og parlamentsvalgene i Frankrike våren 2002 samlet den sittende 

presidenten Jacques Chirac partiene på høyresiden i en allianse under navnet UMP – 

Union pour la Nouvelle Majorité. Denne alliansen bestod av Chiracs eget parti RPR – 

le Rassemblement pour la République og DL – Démocratie Libérale. Chiracs mål med 

en slik allianse var å sikre seg både presidenttittelen og støtte fra et absolutt flertall i 

nasjonalforsamlingen. Ved hjelp av denne taktikken ble Chirac våren 2002 gjenvalgt 

som republikkens president, med en oppslutning på 82 % i den andre valgomgangen.1  

Presidentvalgene får stor oppmerksomhet i Frankrike, men i realiteten er det 

resultat ved parlamentsvalgene som avgjør om det er presidenten eller statsministeren 

som skal dominerende den politiske arena i fransk politikk. Etter parlamentsvalget 16. 

juni 2002 kontrollerte ”presidentens parti” over 65 % av setene i nasjonalforsamlingen. 

Det betyr i praksis at Chirac kan samle all makt i sine hender til tross for hans rekord-

lave oppslutning på 19.9% i første omgang av presidentvalget. Velgerne ga Chirac en 

form for dobbel legitimitet våren 2002 og følgelig alle fullmakter. Erik Maurice skri-

ver for eksempel at Chirac ennå ikke er le Roi Soleil – solkongen, men at han etter 

disse to valgseirene er nære ved å kunne hevde at l’Etat, c’est moi – staten, det er 

meg.2  

Chiracs manøver ved president- og parlamentsvalgene våren 2002 skiller seg i 

liten grad fra den generelle politiske praksis under den femte republikk. Det er et his-

torisk paradoks at Chirac, grunnleggeren av RPR, med sin appell til nasjonal samling 

og solidaritet, har nær ved bygget opp sin karriere og vunnet presidentvalgene både i 

1995 og i 2002 ved å utnytte de grunnleggende splittelsene som finnes i det franske 

politiske system (Szarka 1996: 164) 

I representative demokratier skal folket styre gjennom sine folkevalgte 

representanter. To forutsetninger må være til stede dersom et regime skal kunne karak-

                                              
1 Den sittende presidentens overbevisende valgseier kom som et resultat av velgernes protest mot den høyreekstreme Jean-
Marie Le Pen som Chirac duellerte mot i andre valgomgang, og ikke nødvendigvis som et tegn på at 82 % av velgerne ønsket 
å se Chirac som republikkens president de neste fem årene.  
2 Courrierinternational.com (2002) [online]. 
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teriseres som demokratisk; representativitet og ansvarlighet. I denne oppgaven vil jeg 

diskutere i hvilken utstrekning den femte franske republikk oppfyller det representati-

ve demokratiets krav til representativitet og ansvarlighet. 

Den franske femte republikk har siden 1962 kunnet kategoriseres som et 

semipresidensielt regime.3 Et slikt regime er karakterisert ved at det har institusjonali-

sert en utøvende makt bestående av to aktører: en direkte valgt president, som bare er 

ansvarlig overfor velgerne ved valg, og en statsminister, som er ansvarlig overfor 

nasjonalforsamlingen. Denne styringsmodellen har de senere årene blitt en mer og mer 

vanlig form for konstitusjonelt styre. Semipresidensielle regimer finnes i dag i Vest 

Europa, i Østerrike, Finland, Frankrike, Island, Irland og Portugal; i Sentral og Øst 

Europa, i for eksempel Bulgaria, Litauen, Polen, Romania og Ukraina; i Asia i land 

som Mongolia, Sør Korea og Sri Lanka og også i noen andre land som for eksempel 

Guinea, Haiti, Angola og Namibia (Elgie 1999b: 14).4 På tross av disse konstitusjo-

nelle fellestrekkene er den institusjonelle praksisen i disse landene svært forskjellig. I 

land som Østerrike, Island og Irland har presidenten mesteparten av tiden hatt rollen 

som et symbolsk statsoverhode, mens det er statsministeren som har dominert den 

politiske beslutningsprosessen. I Ukraina har det i praksis vært slik at presidenten og 

statsministeren har delt makt, mens Frankrike er et eksempel på hvordan den politiske 

praksisen også kan variere innenfor samme land. Her har velgerne i lange perioder 

opplevd at det er presidenten som har vært den dominerende aktøren i den politiske 

beslutningsprosessen. Men i de senere årene har velgerne også sett fremveksten av 

perioder hvor statsministeren har hatt det reelle ansvaret for regjeringens politikk.  

På grunn av den store variasjonen i institusjonell praksis som eksisterer innen-

for land med institusjonelle likhetstrekk, har begrepet semipresidensialisme ikke alltid 

blitt sett på som en egen styringsmodell (Elgie 1999a: forord). I komparative analyser 

blir regimer som definisjonsmessig tilhører semipresidensielle styringssystem ofte 

kategorisert enten som presidensielle eller parlamentariske. Ved å analysere semipresi-

densielle regimer som parlamentariske eller presidensielle, mister vi kunnskap om 

                                              
3 Terminologien Semipresidensielle regimer ble tatt i bruk for første gang i 1959 av journalisten og grunnleggeren av den 
franske avisen Le Monde, Hubert Beuve-Méry. I akademisk sammenheng ble begrepet semipresidensialisme først utarbeidet 
av den franske statsviteren Maurice Duverger i 1970 (Elgie 1999b: 1).  
4 Elgie (1999b: 14) gir en fullstendig liste over land som har innført et konstitusjonelt semipresidensielt regime.  
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hvordan semipresidensielle regimer fungerer i praksis. Informasjon om hvilke konse-

kvenser det har for den politiske beslutningsprosessen at det blir institusjonalisert en 

utøvende makt med to aktører, går tapt. Dette fører til at vi ikke erverver oss ny 

erfaring om hvordan forholdet mellom den utøvende og den lovgivende makt endrer 

seg når den lovgivende makt må forholde seg til to aktører fremfor en. I tillegg taper vi 

kunnskap om hvordan forholdet mellom velger og representant fungerer i semipresi-

densielle regimer når vi unnlater å se på forholdet mellom president og statsminister, 

og deres respektive relasjoner til flertallet i nasjonalforsamlingen.  

Forholdet mellom velger og representant står sentralt i diskusjonen om repre-

sentative demokratier. I denne analysen fokuseres det på det franske semipresiden-

sielle regimet. Spørsmålet som jeg her vil reise er hvilke konsekvenser institusjonalise-

ringen av en president og en statsminister, som deler den utøvende makt, får for semi-

presidensielle regimers grad av representativitet og ansvarlighet.  

Det franske semipresidensielle regimet vil bli analysert med utgangspunkt i 

teorier om representative demokratier og deres normative forståelse av hvordan for-

holdet mellom velger og representant bør organiseres for å sikre at det er folket som 

styrer. Ut fra en slik innfallsvinkel kan semipresidensielle regimer sammenlignes med 

presidensielle og parlamentariske regimer, med utgangspunkt i disse regimemodel-

lenes kapasitet til å oppfylle de normative kravene til representativitet og ansvarlighet.  

 I artikkelen ”Comparative politics and the Fifth Republic, La fin de l’exception 

française” stiller Jill Lovecy (1992) seg kritisk til at det franske semipresidensielle 

regimet sjelden inngår i komparative studier.5 Institusjonaliseringen av den franske 

femte republikk blir gjerne sett på som så eksepsjonell at det er blitt vanskelig å finne 

plass til den i komparative analyser av andre representative regimer (som for eksempel 

presidensialisme og parlamentarisme). Denne oppgaven vil derfor kunne bidra til å 

gjøre analyser av det franske semipresidensielle regimet mer tilgjengelig for kompara-

tive studier. 

                                              
5 Av 19 analyser av koalisjonsdannelser er det for eksempel bare fem som inkluderer den femte republikk. Åtte ekskluderer 
Frankrike helt og seks fokuserer på institusjonene til den fjerde republikk (Huber 1996: 23). 
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REPRESENTATIVE DEMOKRATIER  

Et demokratisk regime er kjennetegnet ved at det er folket som styrer. Men i moderne 

stater, hvor folketallet er høyt og det politiske saksfelt omfattende, blir styret av folket 

”indirekte”. Folkets deltakelse i den politiske beslutningsprosessen består i å velge 

blant politikere, eller politiske grupper som konkurrerer om makten ved periodiske 

valg (Powell 1998: 3-4). Moderne demokratier er en form for lederutvelgelse, hvor 

individer får makt til å bestemme gjennom konkurransen om folks stemmer (Rasch 

2000: 107; Schumpeter 1987: 269). Spørsmålet er hvordan denne konkurransen i 

lederutvelgelse skal organiseres, for å sikre at det er folket som styrer. To forutset-

ninger må være til stede dersom et regime skal kunne karakteriseres som demokratisk: 

for det første må det være representativt. Det vil si at folket må har rett til å velge tals-

menn, som kan hevde deres interesser i den politiske beslutningsprosessen (Strøm 

1998: 125; Østerud 1996: 192; Philippe C. Schmitter og Terry Lynn Karl 1993: 40). 

For det andre må velgerne ha mulighet til å holde sine representanter ansvarlige for 

den politikken de har ført. Det betyr at velgerne må ha rett til å kaste sine representan-

ter ved neste valg, dersom de ikke er fornøyde med den politikken som er blitt iver-

ksatt (Rasch 1998: 37). Teorier om det representative demokratiet diskuterer forholdet 

mellom representant og velger. Et sentralt spørsmål er hvordan institusjonsbyggere 

kan organisere den politiske konkurransen og den politiske beslutningsprosessen, for å 

sikre seg at representantene handler etter elektoratets ønske. 

DET REPRESENTATIVE DEMOKRATIETS DILEMMA 

Representative demokratier innebærer en delegering av makt. Autoritet overføres fra 

de personer eller institusjoner hvor makten ligger, til én eller flere representanter. 

Delegering i et representativt demokrati betyr at folket velger representanter og over-

later til disse å treffe beslutninger på vegne av seg selv. Fordelen ved delegering er at 

institusjoner og folkevalgte får mulighet til å spesialisere seg og dermed utføre sine 

oppgaver mer effektivt (Strøm 1998: 126). Samtidig fører delegering av makt til det vi 

kan kalle det representative demokratiets dilemma: risikoen for at representantene ikke 

handler etter velgernes ønsker. De folkevalgtes frihet kan føre til at de utnytter sin 
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maktposisjon og går på tvers av velgernes ønsker og interesser (Rasch 1998: 68).6 

Dette dilemmaet er relevant i studiet av det representative demokratiet, ettersom det 

her foregår en delegering av makt i flere ledd (Strøm 1998: 126).  

En utfordring for institusjonsbyggere er å redusere risikoen for at representan-

tene skal følge deres egeninteresser fremfor deres velgeres interesser i hvert ledd av 

delegasjonskjeden. Spørsmålet de må stille seg, er hvordan et system bør organiseres 

for at ikke representantene skal bli fristet til å utøve en politikk som ikke er ønsket av 

velgerne. Velgerne har minst to muligheter til å kontrollere og influere den politiske 

beslutningsprosessen: de kan kontrollere representantene i forkant av deres handlinger, 

ex ante-kontroller, og/eller kontrollere deres handlinger i etterkant, ex poste- kontroller 

(Strøm 1998: 127). Powell (2000: 8) kaller denne formen for kontroll prospektiv og 

retrospektiv. I dag er den ex ante-kontrollen, som velgerne har, å finne i de forskjellige 

konkurrerende representanters valgprogram.7 Der beskrives hvilken politikk de poten-

sielle representantene lover å gjennomføre dersom de blir valgt. Ex poste-kontroller 

bruker velgerne til å holde de politiske representantene ansvarlige for den politikken 

de har ført i posisjon. Ved hjelp av ex poste-kontroll kan velgerne foreta en evaluering 

av beslutningstakerne, med utgangspunkt i valgløftene som ble gitt i deres valgpro-

gram. Det er på denne måten gjensidig avhengighet mellom ex ante- og ex poste-

kontroller. Representanter, som ønsker å bli valgt, må presentere et program som 

appellerer til velgerne før valget, samtidig må de vise at de er interessert i og har 

kapasitet til å iverksette sitt politiske program, dersom de ønsker gjenvalg. Trusselen 

om retrospektive sanksjoner, mot de som ikke holder sine løfter, burde oppmuntre dem 

til å ikke love noe de ikke kan holde (Powell 2000: 9). Skal velgerne kunne benytte bå-

de prospektiv og retrospektiv stemmegivning, må en del forutsetninger være til stede: 

for det første må velgerne ha mulighet til å delta i valg hvor de kan stemme mellom 

identifiserbare politiske alternativer. For det andre må de kunne observere representan-

tenes atferd i den politiske beslutningsprosessen mellom valg for å kunne holde disse 

ansvarlige for den politikken de har ført. 

                                              
6 Delegeringsproblemer kan oppstå i alle situasjoner hvor velgeren enten ikke kan observere alle handlinger som 
representanten foretar seg, eller ikke fullt ut kjenner dens ferdigheter og preferanser, eller oppgavens krav. 
7 For ex ante kontroller som velgerne i større grad forholdt seg til tidligere, se Strøm (1998: 127-129). 
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 Min oppgave er å forklare hvordan denne delegeringen av makt skjer i det fran-

ske semipresidensielle regimet. Spørsmålet er om institusjonaliseringen av den franske 

femte republikk bidrar til at velgerne blir representert i den politiske beslutningspro-

sessen, og om de har mulighet til å holde sine valgte representanter ansvarlige for den 

politikken som er blitt ført. Hvordan bør politiske institusjoner organiseres for at velg-

erne skal kunne kontrollere representantene både ex ante og ex poste?  

DEMOKRATISKE IDEALMODELLER 

Institusjoner er viktige instrumenter for å gi velgerne innflytelse på den politiske 

beslutningsprosessen. Det er imidlertid stor uenighet om hvordan institusjonene bør 

organiseres for at vi skal kunne si at det er folket som styrer. Norris (1997: 311) hev-

der at det ikke finnes a single best system. Argumentene for og imot ulike institusjoner 

representerer uløselige verdikonflikter. Årsaken til disse verdikonfliktene er at det har 

vist seg vanskelig å institusjonalisere et politisk system som er både tilfredsstillende 

representativt og ansvarlig. Uenigheten finnes på flere nivåer: normativt fordi konflik-

ten bunner i ulike idealer rundt forholdet mellom velger og beslutningstaker, og empi-

risk fordi det finnes forskjellige teorier om hvilke type institusjoner som best vil knytte 

velgerne til deres representanter (Powell 2000). 

NORMATIVE VERDIKONFLIKTER 

En normativ forutsetning for moderne demokratier er at de skal etablere en relasjon 

mellom velgere og politiske beslutningstakere. Med utgangspunkt i moderne demokra-

titeori har vi sett at minst to forutsetninger må være til stede dersom politiske systemer 

skal kunne sies å være demokratiske:  representativitet og ansvarlighet.  

Forståelsen av hvordan demokratiet bør organiseres for å oppfylle den grunn-

leggende tanken om at demokrati er government by the people, kan i henhold til blant 

andre Powell (2000) i boken Elections as Instruments of Democracy og Lijphart 

(1984) i boken Democracies deles i to grupper: en flertallsgruppe og en proporsjonali-

tetsgruppe. Powell (2000) bruker begrepene the majoritarian og the proportional 

visions of democracy. Lijphart (1984) kaller de to grunnleggende demokratimodellene 

for the Westminster og the Consensus Model of Democracy. Jeg velger å kalle de to 
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modellene for henholdsvis den demokratiske flertallsmodellen og den demokratiske 

proporsjonalitetsmodellen.  

Lijphart (1984: 4) stiller følgende spørsmål for å klargjøre forskjellen mellom 

de to modellene med tanke på hvordan forholdet mellom velger og representant bør 

organiseres: ”who will do the governing and to whose interests should the government 

be responsive when the people are in disagreement and have divergent preferences”? 

De to demokratimodellene gir forskjellige svar på disse spørsmålene fordi de har ulike 

ideer om hvordan et demokratisk styresett skal fungere. I henhold til flertallsmodellen 

skal flertallet styre, mens regjeringen skal være ansvarlig overfor flertallet av folket. 

Proporsjonalitetsmodellen vektlegger at regjeringen skal være ansvarlig overfor så 

mange mennesker som mulig. I henhold til denne modellen er selve meningen med 

demokratiet at alle grupper som føler seg berørt av de politiske beslutningene skal ha 

en mulighet til å delta i beslutningsprosessen (Lijphart 1984: 21).  

Proporsjonalitetsmodellen tegner ikke noe klart bilde av hvem som skal styre, 

men tar utgangspunkt i at representantene som er blitt valgt av folket, skal diskutere 

seg frem til hvem som skal danne regjering. I flertallsmodellen er idealet at den poli-

tiske makt skal være konsentrert. Valgresultatet skal føre til at et enhetlig flertall vin-

ner makten, samtidig som dette flertallet må være i stand til å iverksette sin politikk 

etter valget. På den ene siden bruker velgerne valg til å stemme på alternative valg-

program, fremlagt av aktører som konkurrerer om den politiske makten. På den andre 

siden kan velgerne bruke valget til å evaluere den sittende regjering. I henhold til 

denne teorien må valg være organisert slik at det absolutte flertallet vinner over et 

mindretall som støtter opposisjonen, dersom velgerne skal kunne bruke valget som et 

middel til å ”kontrollere” sine representanter. Etter valget må det valgte flertallet ha 

mulighet til å iverksette sin politikk. Demokrati står her for suverenitet til et absolutt 

flertall (Powell 2000: 5). Fordelen med dette systemet er at velgerne får direkte innfly-

telse på hvem som skal styre. En slik direkte innflytelse mellom stemmer og politikk 

gjør det enkelt for velgerne å holde sine valgte representanter ansvarlige. Ulempen er 

at en stor gruppe mennesker blir ekskludert fra å bli representert og fra å ha politisk 

innflytelse i en hel valgperiode. Målet med den proporsjonale demokratimodellen er 

spredning av makt. I proporsjonalitetsmodellen spiller valget en mer indirekte rolle i 
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den politiske prosessen. Valget blir sett på som et verktøy som fører til at representan-

ter fra alle fraksjoner i samfunnet får en plass i den lovgivende forsamling propor-

sjonalt med antall stemmer oppnådd ved valg. Disse representantene vil senere for-

handle med hverandre for å komme frem til hvem som skal danne regjering. Valg blir 

sett på som velgernes mulighet til å revurdere styrkeforholdet mellom de ulike partiene 

i nasjonalforsamlingen. Ettersom alle interesser til enhver tid har en potensiell mulig-

het til å utøve makt, er denne modellen mindre opptatt av at velgerne skal bruke sine 

stemmer for å få en total alternering av maktutøvere og opposisjon. Fordelen ved dette 

systemet er at det tillater differensiert representasjon, det vil si at alle interesser som 

eksisterer i et politisk system har mulighet til å bli representert i den politiske pro-

sessen. Den lovgivende forsamling vil i stor utstrekning kunne gjenspeile den 

sammensatte velgergruppen (Lijphart 1994: 140, Norris 1997: 309). Ulempen er at 

inkluderingen av mange grupper i den politiske beslutningsprosessen vil svekke vel-

gernes mulighet til å holde politikerne ansvarlige.  

Figur 1 (side 9) beskriver den politiske beslutningsprosessens ulike steg. Mo-

dellen peker på årsakssammenhengen mellom velgernes stemmegivning og den poli-

tiske prosessen mellom valg i tre trinn (A, B og C). Forventningene til den politiske 

prosessen er forskjellig for de to beskrevne demokratimodellene. I flertallsmodellen vil 

velgerne stå overfor et valg mellom en regjering og en opposisjon. De kan velge å 

fornye sin støtte til den sittende regjering eller de kan bestemme seg for å throw the 

rascals out (Powell 2000: 47). Valgsystemet vil føre til at et flertall vinner valget. 

Dette flertallet vil danne regjering og dominere den politiske beslutningsprosessen 

frem til neste valg. I proporsjonalitetsmodellen ser vi at velgerne vil stå overfor et stort 

antall partier som de kan stemme på, men ingen klare identifiserbare 

regjeringsalternativer. Etter valget vil nasjonalforsamlingen være sammensatt av en 

rekke partier som har vunnet seter proporsjonalt med antall stemmer de vant under 

valget. Den politiske beslutningsprosessen vil være preget av at alle de politiske 

gruppene som har vunnet seter i nasjonalforsamlingen også vil ha potensial til å utøve 

innflytelse i den politiske beslutningsprosessen, proporsjonalt med antall seter de har 

vunnet. 
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Figur  1 Forbindelse mellom stemmegivning og den politiske beslutningsprosessen 
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KONSTITUSJONER OG INSTITUSJONER 

Stabile demokratier er grunnlagt på et sett av regler som spesifiserer hvordan de poli-

tiske beslutningstakerne skal velges og hvordan de politiske beslutningene skal fattes. 

Konstitusjonelle regler reflekterer gjerne ideene til flertalls- eller proporsjonalitets-

modellen fordi forfattere av konstitusjoner er tilbøyelige til å ønske og maksimere 

enten graden av representativitet eller ansvarlighet.8 Powell (2000) peker på to trekk 

ved den konstitusjonelle teksten, som er viktig for å forstå om designerne har vært 

opptatt av å skape et politisk regime etter flertalls- eller proporsjonalitetsmodellens 

visjoner: for det første må vi se om reglene som blir brukt for å velge representanter til 

den lovgivende forsamling fører til et valgresultat hvor et lovgivende flertall kan 

kontrollere den lovgivende makt. For det andre er det viktig å se om de konstitusjo-

nelle reglene oppmuntrer til at makten til å fatte beslutninger blir konsentrert hos dette 

flertallet. Dersom vi kan svare ja på begge disse spørsmålene, mener Powell (2000: 

20-21) at konstitusjonen er i samsvar med den demokratiske flertallsmodellens vi-
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sjoner. Fremmer valgreglene representasjon av en rekke partier i den lovgivende for-

samling og beslutningsreglene oppmuntrer til spredning av makt mellom disse partiene 

i den politiske beslutningsprosessen, vil den ligge nærmere den demokratiske propor-

sjonalitetsmodellens visjoner.  

Dersom vi tar utgangspunkt i Powells to kriterier for hvilke regler en konstitu-

sjon må inneholde for å falle innunder henholdsvis flertalls- eller proporsjonalitets-

modellen, er det spesielt to institusjonelle dimensjoner som skiller styringssystemer fra 

hverandre: regime og valgsystem. Et regime sier noe om hvordan forholdet mellom 

den utøvende og lovgivende makt er organisert. Det er vanlig å skille mellom parla-

mentarisme, presidensialisme og semipresidensialisme. Et valgsystem kan i denne 

sammenheng forstås som representasjonsreglene som avgjør hvordan velgernes stem-

mer blir aggregert for å avgjøre vinnerne ved valg. Vi kan skille mellom flertallsvalg- 

og proporsjonalitetsvalgsystem. Nå er det slik at regler alene ikke avgjør forholdet 

mellom ulike institusjoner. Valg av regler og institusjoner samsvarer ikke alltid med 

den institusjonelle praksis i et gitt regime. Institusjonell praksis vil her stå for hvordan 

relasjonene mellom de ulike politiske aktørene fungerer i den virkelige verden. De 

konstitusjonelle reglene er vanligvis stabile over tid, men den institusjonelle praksis 

kan endre seg på grunn av forskyvninger i styrkeforholdet mellom ulike aktører. For-

holdet mellom konstitusjonelle regler og institusjonell praksis er relevant i forhold til 

studier av semipresidensielle regimer, ettersom det viser seg at det er stor variasjon i 

institusjonell praksis mellom regimer som i utgangspunktet har de samme grunnleg-

gende konstitusjonelle trekkene.  

ANALYSEOPPLEGG 

Konstitusjonen av den femte franske republikk, som ble vedtatt via en folkeavstem-

ning i 1958, ble skrevet som en motvekt til den institusjonelle praksis under den fjerde 

franske republikk (1946-1958). Den fjerde republikk var preget av kontinuerlige kriser 

mellom nasjonalforsamlingen og regjeringen, hvor regjeringen gikk ut som den tapen-

de part. Mangelen på regjeringsstabilitet skyldtes at nasjonalforsamlingen dominerte 

                                                                                                                                             
8 Det finnes også blandingssystemer som er kjennetegnet ved at konstitusjonen kombinerer regler som fremmer idealer 
verdsatt av både flertalls- og proporsjonalitetsmodellen. I blandingssystemene har de konstitusjonelle designerne ambisjoner 
om å bygge inn elementer fra de to idealmodellene. 
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den utøvende makt. Katalysatoren for regimets fall var krisen som oppstod i den da-

værende franske kolonien Algerie i 1958. Striden stod om hvorvidt landet skulle fort-

sette å være en del av det franske territorium eller om det skulle være en uavhengig 

stat. Konflikten utviklet seg til en situasjon hvor det var frykt for at resultatet ville bli 

militærkupp i den franske hovedstaden Paris eller borgerkrig. Den avslørte for alvor 

konsekvensene av regjeringens manglende evne til å ta viktige beslutninger. Medlem-

mene av den franske nasjonalforsamlingen så bare en løsning; de måtte endre reglene 

for hvordan politiske beslutninger skulle fattes (Huber 1996: 46-63).  

 Den daværende presidenten René Coty, henvendte seg til Charles de Gaulle, en 

av frigjøringsheltene fra den andre verdenskrig. De Gaulle fikk fullmakt til å styre via 

dekreter i seks måneder. I løpet av denne perioden skulle han utarbeide en konstitusjon 

som skulle legges frem for folkeavstemning. De Gaulle var fast bestemt på å skape et 

effektivt regime, med en utøvende makt, som skulle ha kapasitet til å gjennomføre sitt 

politiske program. Konstitusjonen av den femte republikk ga den utøvende makt en 

dominerende rolle i den politiske beslutningsprosessen (Huber 1996: 46-63).  

Formålet med denne oppgaven er å se hvilke konsekvenser institusjonali-

seringen av den femte franske republikk har hatt for regimets grad av ansvarlighet og 

representativitet. Analysens empiriske utgangspunkt er konstitusjonen av den femte 

republikk. I tillegg til å skrive en konstitusjon som ga den utøvende makt midler til å 

dominere den politiske beslutningsprosessen, ønsket forfatterne av den nye konstitu-

sjonen å innføre et valgsystem, som ville bidra til å gi et parti eller en koalisjon et 

flertall i nasjonalforsamlingen.9 Reglene for parlamentsvalg under den femte republikk 

er ikke en del av den konstitusjonelle teksten, men de har fått stor innflytelse på den 

politiske praksis. Reglene for hvordan stemmene blir overført til seter i nasjonalfor-

samlingen vil derfor være et viktig empirisk utgangspunkt for å forstå hvordan forhol-

det mellom de ulike institusjonene har utviklet seg.  

                                              
9 Under den fjerde republikk (1946-1958) var det i utgangspunktet medlemmene av nasjonalforsamlingen som via artikkel 90 
hadde rett til å revidere konstitusjonen. I 1958 ga medlemmene av nasjonalforsamlingen fra seg denne retten, og overlot 
utformingen av den nye konstitusjonen til de Gaulles regjering. Flere aktører tok del i arbeidet med å utforme den nye 
konstitusjonen. Førsteutkastet ble skrevet av en arbeidsgruppe bestående av regjeringsmedlemmer. Dens leder, daværende 
Justisminister Michel Debré, blir sett på som hovedarkitekten bak Konstitusjonen av 1958. Førsteutkastet ble overlevert en 
komité ledet av de Gaulle.  Den bestod av de mest fremtredende politikerne under den fjerde republikk. På et senere tidspunkt 
var hele regjeringskabinettet til de Gaulle involvert, samt medlemmer av nasjonalforsamlingen.   
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De Gaulle hadde vært sterk motstander av institusjonaliseringen av den fjerde 

republikk og trakk seg bort fra den politiske arena i protest mot det han kalte le régime 

des partis - partiregimet. I 1962 sluttførte de Gaulle sitt konstitusjonelle prosjekt, da 

han via en folkeavstemning innførte direkte valg av presidenten for en periode på sju 

år. De Gaulle forventet at legitimiteten som et direkte valg av presidenten førte med 

seg, ville bidra til å gjøre republikkens president til en politisk aktør som var opphøyet 

og stod utenfor de daglige politiske konfliktene. Det har imidlertid vist seg at det er et 

gjensidig avhengighetsforhold mellom presidenter og politiske partier under den femte 

republikk. En president som ønsker å utøve makt er avhengig av støtte fra et politisk 

masseparti. Politiske partier er på sin side avhengige av å kunne presentere troverdige 

presidentkandidater for å vinne sterk oppslutning fra velgerne. Den franske presiden-

ten blir valgt ved hjelp av flertallsvalgmetoden i to omganger. Det vil være nødvendig 

å diskutere hvilke empiriske konsekvenser disse valgreglene har hatt på den politiske 

praksisen under den femte republikk, samt hvilken innflytelse presidentvalget har hatt 

for det franske partisystemet.  

Semipresidensielle regimer viser stor variasjon i politisk praksis, og det er vik-

tig at analysen tar hensyn til dette. Denne analysens teoretiske utgangspunkt vil være 

Maurice Duvergers sempresidensielle systemmodell, hvis formål er å forklare hvordan 

regimer med relativt like konstitusjoner kan være utgangspunkt for forskjellig institu-

sjonell praksis.10 Duvergers modell kan også brukes for å forklare institusjonell praksis 

innenfor ett og samme land. Han utvikler selv en modell for å forklare hvordan den 

femte franske republikk fungerer under forskjellige politiske system. Min oppgave vil 

være å diskutere hvordan det franske semipresidensielle regimets grad av ansvarlighet 

og representativitet endrer seg når maktforholdet mellom presidenten, statsministeren 

og nasjonalforsamlingen endrer seg. Duvergers analysemodell vil følgelig være et godt 

utgangspunkt.  

Analyseperioden jeg konsentrerer meg om, går fra 1962 og frem til president- 

og parlamentsvalgene våren 2002. Det er naturlig å starte analysen i 1962, fordi det var 

først etter at folket, via en folkeavstemning samme år, vedtok at presidenten skulle vel-

ges direkte, at den franske femte republikk kunne kategoriseres som et semipresiden-
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sielt regime. Siden vi bare er fire måneder ute i den inneværende president- og parla-

mentsperioden, er det litt for tidlig å kunne si noe om institusjonell praksis i den 

inneværende perioden.  

Kapittel to er todelt. Jeg begynner med å gjennomgå Duvergers klassifisering av 

forskjellige former for institusjonell praksis i semipresidensielle regimer. Ulike former 

for institusjonell praksis vil bli diskutert med utgangspunkt i hvordan de oppfyller 

demokratimodellenes krav til representativitet og ansvarlighet. I sin analyse fokuserer 

Duverger på forholdet mellom president og statsminister, og deres forhold til flertallet 

i nasjonalforsamlingen. Modellen diskuterer presidentens konstitusjonelle og institu-

sjonelle makt, men utelater en analyse av nasjonalforsamlingen og opposisjonens for-

melle og institusjonelle rolle i den politiske beslutningsprosessen. Fokuset for min ana-

lyse er relasjonen mellom velgere og representanter. Kunnskap om nasjonalforsam-

lingens kapasitet til å påvirke den politiske beslutningsprosessen er avgjørende for å 

kunne analysere disse fenomenene.11 Jeg vil derfor revidere Duvergers modell til også 

å inkluder en analyse av nasjonalforsamlingens og opposisjonens maktpotensial under 

semipresidensielle regimer.  

Nasjonalforsamlingens potensial til å påvirke beslutningsprosessen er avhengig 

av regjeringens status og den plass som konstitusjonen gir nasjonalforsamlingen i 

beslutningsprosessen. Valgsystemet har stor innflytelse på hvordan stemmer blir over-

ført til seter i nasjonalforsamlingen og får på denne måten innflytelse på regjeringers 

status. Kapittel to vil videre inneholde en diskusjon av hvilke konsekvenser valgregler 

får for et regimes grad av representativitet og ansvarlighet. Forholdet mellom en regje-

rings status og et regimes grad av representativitet og ansvarlighet vil også bli disku-

tert. Opposisjonens kapasitet til å utøve innflytelse i den politiske beslutningsprosessen 

vil være avhengig av om de konstitusjonelle prosedyrene oppmuntrer den til å delta i 

den demokratiske deliberasjonen, eller om reglene oppmuntrer et flertall til å kontrol-

                                                                                                                                             
10 For begrunnelse av valget av Duverger, se metodedelen i dette kapitlet.  
11 Den franske lovgivende forsamling består av to kammer l’Assemblée Nationale – nasjonalforsamlingen og le Sénat - 
senatet. Det er nasjonalforsamlingen som danner legitimitetsgrunnlaget for regjeringen. Når betegnelsen parlament eller den 
lovgivende forsamling blir brukt videre, vil det være ensbetydende med nasjonalforsamlingen. Senatets rolle vil bli utelatt. 
Jeg velger å konsentrere meg om l’Assemblée Nationale fremfor le Sénat fordi regjeringen er ansvarlig overfor nasjonalfor-
samlingen (artikkel 49), og ikke senatet. Senatet kan ikke felle regjeringen. Konstitusjonen gir dessuten nasjonalforsamlingen 
rett til å ta den siste og avgjørende voteringen over lovforslag i de tilfeller hvor de to kamrene ikke kommer til enighet 
(artikkel 45 i konstitusjonen).   
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lere beslutningsprosessen. Jeg vil avslutte kapittel to ved å konkludere at enkelte 

konstitusjonelle regler bidrar til at et flertall dominerer den politiske beslutningspro-

sessen, i tråd med formålet til den demokratiske flertallsmodellen. Andre regler bidrar 

til å gi partiene som er representert i nasjonalforsamlingen kapasitet til å utøve makt 

proporsjonalt med antall seter de har til rådighet, slik som ønsket av den demokratiske 

proporsjonalitetsmodellen.  

Hensikten med diskusjonen av valgsystem, regjeringens status og nasjonal-

forsamlingens konstitusjonelle makt til å utøve innflytelse i den politiske beslutnings-

prosessen, vil være å utvide Duvergers modell over institusjonell praksis under semi-

presidensielle regimer til også å omfatte forholdet mellom den utøvende og den lovgi-

vende makt. En utvidet analysemodell vil kunne bidra til å gi en bedre forståelse av 

forholdet mellom velger og representant i semipresidensielle regimer. 

I kapittel tre går jeg fra det generelle til det mer spesifikke. Med utgangspunkt i 

sin generelle analysemodell av semipresidensielle regimer, utarbeider Duverger en 

analytisk modell av det franske semipresidensielle regimet. Jeg tar utgangspunkt i 

denne analysen, og diskuterer meg frem til en utvidet analytisk modell for studiet av 

det franske semipresidensielle regimet. I den utvidede analytiske modellen ser jeg ikke 

bare på forholdet mellom de to aktørene i den utøvende makt, og deres respektive 

forhold til flertallet i nasjonalforsamlingen, jeg inkorporerer også en analyse av forhol-

det mellom den utøvende og den lovgivende makt. Den utvidede analytiske modellen 

vil danne utgangspunkt for min videre diskusjon av institusjonell praksis under den 

femte franske republikk. 

I kapittel fire vil jeg med utgangspunkt i min analytiske modell diskutere for-

holdet mellom president og statsminister under de forskjellige politiske systemene som 

har funnet sted under den femte franske republikk. Spørsmålet jeg stiller, er om det 

franske regimets grad av representativitet og ansvarlighet endrer seg når relasjonene 

mellom presidenten og statsministeren og deres respektive forhold til flertallet i nasjo-

nalforsamlingen, endrer seg.  

I det femte kapitlet fokuserer jeg på forholdet mellom den utøvende og lov-

givende makt. Med utgangspunkt i regjeringen og nasjonalforsamlingens konstitu-

sjonelle makt vil jeg diskutere institusjonell praksis i den politiske beslutningspro-
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sessen under den femte republikk. Spørsmålene jeg ønsker svar på er om konstitu-

sjonen gir opposisjonen kapasitet til å utøve innflytelse på den politiske beslutnings-

prosessen, og om opposisjonens maktpotensial endrer seg når det franske semipresi-

densielle regimet opererer under forskjellige politiske systemer.  

I kapittel seks konkluderer jeg for det første med at det franske semipresiden-

sielle regimet ikke oppfyller den demokratiske flertallsmodellens krav til ansvarlighet. 

For det andre har institusjonene under den franske femte republikk i liten grad bidratt 

til å oppfylle den proporsjonale demokratimodellens krav til representativitet. Valg-

systemet ekskluderer en rekke interesser fra å bli representert i nasjonalforsamlingen. 

Regimets grad av representativitet blir ytterligere svekket av at den konstitusjonelle 

teksten ikke gir opposisjonen noen formell rolle i lovgivningsprosessen.   

METODE 

Denne analysen av det franske semipresidensielle regimet er av teoretisk og empirisk 

karakter. Teoridebattens mål er å komme frem til en hensiktsmessig måte for å 

analysere semipresidensielle regimers grad av representativitet og ansvarlighet. De to 

demokratimodellenes beskrivelse av forholdet mellom velger og representant, med 

fokus på verdiene representativitet og ansvarlighet, vil fungere som en overbygning. 

Det vil bli foretatt en analyse av semipresidensielle regimer, med deres komplekse 

institusjonalisering av delegasjonsforholdet mellom velger og representant, som skal 

kunne brukes i sammenlignende analyser av andre liberale demokratier (som for ek-

sempel parlamentarismen og presidensialismen). Utgangspunktet for min analyse er en 

teoretisk modell av semipresidensielle regimer, som først ble utarbeidet av Maurice 

Duverger. Hans artikkel fra 1980: A New Politicial System Model: Semi-Presidential 

Government, ble i 1997 nominert og valgt til en av de mest innflytelsesrike artiklene 

som er blitt publisert i de første 25 årene av the European Journal of Political 

Researchs virksomhet (Elgie 1999b: 2). Duverges teori er blitt kritisert fra flere hold, 

men jeg ser det allikevel som hensiktsmessig å bruke den som utgangspunkt for å utar-

beide en mer avansert analysemodell. 

Problemstillingen i oppgaven er av normativ karakter. Jeg tar utgangspunkt i 

teorier om representative demokratiske regimer og deres normative forståelse av hvor-

dan forholdet mellom velger og representant bør organiseres for å sikre at det er folket 
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som styrer. Spørsmålet er hvordan det franske semipresidensielle regimet, gjennom 

formelle konstitusjonelle regler og institusjonell praksis, oppfyller representative 

demokratiers krav til representativitet og ansvarlighet. Normativ analyse kan bygge på 

en fortolkende eller konstruktivistisk metodisk tilnærming. I en fortolkende tilnærming 

er målet å klarlegge eksisterende ideer eller verdier. En konstruktivistisk metodisk 

tilnærming bygger på en kritisk vurdering av moralske ideer, hvor målet er å skille 

mellom hva som er rett og galt (Malnes 1992: 117-124). Min analyse av ansvarlighet 

og representativitet i det franske semipresidensielle regimet bygger på en fortolkende 

metodisk tilnærming. Jeg har ovenfor diskutert to forskjellige demokratiteoriers syn på 

hvordan forholdet mellom representant og velger bør organiseres i en gitt stat for at det 

skal kunne kalles demokratisk. Ettersom det er vanskelig å oppfylle de normative 

kravene til både representativitet og ansvarlighet i ett og samme regime, vil ikke min 

oppgave være å diskutere hvilke institusjoner som er ”de beste”. Formålet med opp-

gaven er å diskutere hvordan det franske semipresidensielle regimet, konstitusjonelt og 

institusjonelt, oppfyller den demokratiske flertallsmodellens syn på representativitet og 

ansvarlighet på den ene siden, og den demokratiske proporsjonalitetsmodellens krav til 

representativitet og ansvarlighet på den andre.  

Analysen er videre et intensivt case studie. Få enheter blir analysert, samtidig 

som mange variabler av enheten blir trukket inn i forklaringen (Yin 1994). Det franske 

semipresidensielle regimet er et eksisterende fenomen. Men siden analysen fokuserer 

på hvordan institusjonell praksis har endret seg over tid, trekker den også på lærdom 

fra den historiske metode (Dahl 1973: 18-22).  

Både primær- og sekundærkilder er blitt brukt, og datamaterialet er skriftlige 

kilder. De skriftlige kildene består av bøker, avisartikler, tidsskriftsartikler og antolo-

gier. Primærkilder skal benyttes til fordel for sekundærkilder for å redusere graden av 

feilslutninger (Dahl 1973: 61). En generell svakhet ved litteraturen som er anvendt er 

at den i hovedsak bygger på sekundærkilder. Det finnes ingen garantier for at disse 

ikke er farget av forfatterens subjektive oppfatninger og tolkninger av de ulike situa-

sjonene.  

Jeg oppveier for noe av denne svakheten ved å bruke både engelsk- og fransk-

språklig og norsk litteratur. Angloamerikanske forfattere har kritisert franske statsvi-
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tere for å være mer opptatt av å fokusere på den femte republikks særegenheter - 

l’exception française, fremfor å bidra til å diskutere det franske regimet som et liberalt 

demokrati på lik linje med andre demokratier (Lovecy 1992). Uansett franske for-

fatteres innfallsvinkel til analysen av den femte franske republikk, vil deres tekster 

være ett viktig bidrag for å forstå dynamikken mellom konstitusjon og institusjonell 

praksis under dette regimet. Den franske femte republikk er blitt vist stor interesse i 

den angloamerikanske litteraturen, men relativt få franskspråklige bøker er blitt over-

satt til engelsk. En styrke ved denne analysen er derfor at stoff fra forfattere som 

tidligere bare har vært tilgjengelig for fransktalende nå vil bli gjort kjent også for de 

som ikke leser fransk. En kombinasjon av engelskspråklig og franskspråklig litteratur 

vil minske faren for å trekke subjektive slutninger.  

Analysen vil videre veksle mellom å være kvalitativ og kvantitativ. Argumenta-

sjonen i den empiriske delen vil bli underbygget av kvantitative data, som for eksem-

pel valgresultat, samt presidentens, regjeringens og nasjonalforsamlingens bruk av de 

forskjellige konstitusjonelle prosedyrene som de har til rådighet. Ved å benytte meg av 

både kvantitative og kvalitative data håper jeg å minske eventuelle subjektive histo-

riske feiltolkninger. Da oppgavens tidsramme er på 40 år har det bydd på problemer å 

finne det tallmaterialet som er nødvendig for å gjennomføre analysen på en tilfreds-

stillende måte. Didier Maus’ utgivelse: Les grands textes de la pratique de la Ve 

République. La Documentation Française, har vært et uvurderlig redskap når det gjel-

der å kunne legge frem kvantitative data rundt presidentens, regjeringens og nasjonal-

forsamlingens bruk av de forskjellige konstitusjonelle prosedyrene de har til rådighet. 

Maus’ tekster har gitt meg tilgang til kvantitativ informasjon som det ellers ville vært 

vanskelig å få adgang til. Forfatteren presenterer fullstendig dokumentasjon over bru-

ken av flertallet av de konstitusjonelle prosedyrene under den femte republikk og kan 

av den grunn betraktes som en primærkilde. En svakhet med disse dataene i forhold til 

min analyse er at de går på årstall og ikke aktører. Denne faktoren har i noen tilfeller 

gjort det vanskelig å se hvilke av statsministrene som var ansvarlig for bruken av de 

forskjellige prosedyrene. Dette er ikke noe stort problem, ettersom jeg i tvilstilfeller 

har kunnet kompensere med andre kilder. Maus’ utgivelse inneholder videre en rekke 
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originaltekster av presidenters, statsministrers og deputertes12 uttalelser i for eksempel 

massemediene og i andre sammenhenger. Dette materialet er å regne som primærkilder 

og har vært nyttig å støtte seg på. 

En annen primærkilde som er blitt benyttet er konstitusjonen av den femte 

franske republikk. I analysen diskuteres formelle regler i forhold til politisk praksis. 

Den institusjonelle praksis har under store deler av den franske femte republikk vist 

avvik fra prosedyrene nedfelt i konstitusjonen. Under diskusjonen av spesielt forholdet 

mellom president og statsminister, har jeg trukket mye lærdom ut av John A. Rohrs 

analyse i Founding Republics in France and America. A Study in Constitutional 

Governance (1995). Her finner vi en analyse av hvorfor forfatterne av konstitusjonen 

valgte de institusjonelle løsningene som de gjorde, fremfor andre.   

Et studium som dette, en historisk utvikling av et moderne fenomen, er sårbart 

for feilslutninger. Årsaken til dette er at institusjonenes nåværende status er utgangs-

punkt for enhver slik analyse, og det gjør det fristende å se på nåtiden for å forklare 

fortiden. Min analyse er et studium av ulik institusjonell praksis innenfor det samme 

regimet. Institusjonell praksis har ikke endret seg parallelt med den historiske utvik-

lingen og det er derfor mindre sjanse for at vi skal ha gått i den fellen, selv om det er 

vanskelig utelukke et slikt problem fullstendig.  

                                              
12 Deputerte er en betegnelse som blir brukt om medlemmene i den franske nasjonalforsamlingen i Frankrike. Den franske 
terminologien er députée. 
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SEMIPRESIDENSIALISME 

Semipresidensielle regimer er kjennetegnet ved at den utøvende makt består av en 

direkte valgt president, som ikke kan bli avsatt mellom valg, og en statsminister med 

regjering, som er avhengig av parlamentets tillit for å utøve politikk. I dette kapitlet vil 

jeg med utgangspunkt i Duverges semipresidensielle modell diskutere om forskjellig 

institusjonell praksis gir opphav til ulik grad av representativitet og ansvarlighet i 

semipresidensielle regimer.  

 Duvergers modell fokuserer på forholdet mellom president og statsminister og 

deres posisjon i forhold til flertallet i nasjonalforsamlingen. Nasjonalforsamlingen og 

opposisjonens kapasitet til å utøve innflytelse på den politiske beslutningsprosessen får 

liten plass. Målet med dette kapitlet vil være å inkorporere en analyse av forholdet 

mellom den utøvende og lovgivende makt i Duvergers opprinnelige analysemodell. 

POLITISK REGIME OG POLITISK SYSTEM 

For å forstå hvordan demokratiske systemer fungerer i praksis er det nødvendig å se på 

relasjonen mellom det konstitusjonelle regimet - le régime constitutionelle og det poli-

tiske systemet - le système politique (Duhamel 1993: 84; Duverger 1996: 500). Det 

konstitusjonelle regimet er en juridisk struktur, det vil si et sett av regler som klargjør 

hvordan makten er fordelt mellom de ulike politiske institusjonene i en gitt stat. Disse 

reglene er på tross av å være nedskrevet i et dokument, ikke statiske.13 De ulike aktø-

renes og institusjonenes kapasitet til å utøve makt, vil endre seg når maktforholdet 

mellom institusjonene endrer seg. Det politiske systemet er et resultat av en interaksjon 

mellom disse to variablene. Den politiske praksisen, som oppstår når den konstitusjo-

nelle teksten møter det politiske liv, er i kontinuerlig forandring fordi det gir politiske 

aktører rom til å tolke de juridiske reglene på forskjellige måter (Duhamel 1993: 84). 

Den ytterste konsekvens av en slik situasjon er at det under ett og samme konstitu-

sjonelle regime kan komme til å eksistere ulike politiske systemer. Det parlamen-

                                              
13 Det finnes stater, som for eksempel Storbritannia, som ikke har et samlet dokument hvor alle forhold mellom ulike 
politiske institusjoner er nedskrevet, men som baserer seg på flere ulike dokumenter.  
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tariske regimet gir for eksempel opphav til to svært ulike systemer; det britiske og det 

italienske (Duverger 1985: 515). Det semipresidensielle regimet gir opphav til minst 

fire ulike politiske systemer (Duverger 1996: 500). Duverger har brukt dette skillet 

mellom regimer og systemer for å analysere hvordan den samme konstitusjonelle teks-

ten kan gi opphav til ulike politiske systemer i ett og samme land. 

SEMIPRESIDENSIELLE REGIMER 

I 1970 lanserte Maurice Duverger en analytisk modell hvor han sammenliknet regimer, 

som kombinerte de viktigste trekkene fra presidensielle- og parlamentariske regimer. 

Duverger ga dem navnet semipresidensielle regimer. Et semipresidensielt regime har i 

henhold til denne modellen en konstitusjon som  kombinerer følgende tre elementer: 

• Republikkens president blir valgt direkte. 
• Republikkens president er blitt tildelt konstitusjonell makt. 
• Republikkens president deler den utøvende makt med en statsminister og regjering, som er 

tildelt konstitusjonell makt, og som er ansvarlig overfor nasjonalforsamlingen. 
 

Den franske konstitusjonelle teksten plasserer Frankrike i denne kategorien land 

sammen med blant andre den tyske Weimar Republikken (1919-1933), Finland, 

Portugal, Østerrike, Irland og Island. Konstitusjonene til disse semipresidensielle 

regimene er forholdsvis like, med unntak av den konstitusjonelle makten presidenten 

har fått tildelt. Forholdet mellom de semipresidensielle regimene spriker derimot mer 

når det gjelder institusjonell praksis. I tre av dem, Østerrike, Irland og Island, har pre-

sidenten operert som et symbolsk statsoverhode. I Frankrike har presidenten vært nær-

mest allmektig. Mens det i Weimar Republikken, Finland og Portugal har vært et mer 

balansert forhold mellom president og statsminister. Duverger forklarer forskjellig 

institusjonell praksis i land med forholdsvis like konstitusjonelle trekk med utgangs-

punkt i fire variabler: 

• Konstitusjonelt innhold. 
• Kombinasjonen av tradisjon og historiske øyeblikk. 
• Sammensetningen av det parlamentariske flertallet. 
• Presidentens stilling i forhold til det parlamentariske flertallet. 

 
Med utgangspunkt i disse fire variablene blir de semipresidensielle regimene 

først klassifisert med utgangspunkt i presidentens konstitusjonelle makt. Deretter lages 

det en ny klassifisering, hvor de samme regimene blir kategorisert med utgangspunkt i 

institusjonell praksis. Når forholdet mellom presidentens konstitusjonelle makt i de 
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forskjellige regimene blir sammenliknet med regimenes institusjonelle praksis, viser 

det seg at en rekke land bytter plass på maktskalaen. Island, som hadde den nest 

sterkeste presidenten på papiret, endte på siste plass på skalaen over hvor mye makt 

presidenten utøver i det daglige politiske liv. Det franske semipresidensielle regimet, 

er et av de svakeste på skalaen over presidentens konstitusjonelle makt. Men når det 

kommer til institusjonell praksis, viser det seg at den femte republikks president har 

vært den aktøren som tidvis har kunnet utøve mest makt i de semipresidensielle 

regimene.  

En konstitusjonell tekst vil til enhver tid operere i forhold til maktforholdet 

mellom de ulike politiske kreftene. Duverger kom via sin analyse frem til at den mest 

avgjørende faktoren for hvilken rolle presidenten kan spille i et semipresidensielt 

regime, først og fremst ble avgjort av forholdet som presidenten hadde til det parla-

mentariske flertallet. Det viste seg at det i semipresidensielle regimer uten et parla-

mentarisk flertall, var størst samsvar mellom konstitusjonell tekst og institusjonell 

praksis. I land med et stabilt flertall var det stort misforhold mellom konstitusjonelle 

regler og institusjonell praksis (Duverger 1996: 506; 1980: 182).  

Duvergers modell er blitt utsatt for forskjellige former for kritikk. Termino-

logien er blitt kritisert for å være misvisende (Shugart og Carey 1992). Semipresiden-

sialisme, som regime, er blitt sett på som en syntese av de to ”rene” politiske regi-

mene, presidensialisme og parlamentarisme, og bør ikke presenteres som en ”ren” 

regimetype (Vedel 1978). Videre er den delen av Duvergers definisjon som sier at 

presidenten blir valgt direkte sett på som problematisk i forhold til hvilke land som 

skal inkluderes og hvilke som faller utenfor. I tillegg gir definisjonen rom for subjek-

tive vurderinger av hvilke land som faller utenfor og innenfor den semipresidensielle 

regimemodellen ettersom Duvergers definisjon inneholder et element, som sier at 

presidenten i et semipresidensielt regime konstitusjonelt må ha forholdsvis mye makt. 

Jeg vil ikke gå nærmere inn på kritikken av det semipresidensielle regimet, men har 

her gjort leseren oppmerksom på at semipresidensialisme som regime ikke er udiskuta-

belt.14  

                                              
14 For en mer utfyllende diskusjon av kritikken mot Duvergers modell se Elgie 1999b kapittel 1.  
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FIRE POLITISKE SYSTEMER I ET REGIME 

Med utgangspunkt i sin semipresidensielle systemmodell, utarbeider Duverger en 

modell over politiske systemer som er iboende i regimer med semipresidensielle 

konstitusjonelle trekk (se over). Utgangspunktet for analysen er le pouvoir majoritaire 

- flertallsmakten (Duverger 1985: 526). Det dreier seg her om hvilken politisk aktør  

som kontrollerer flertallet i nasjonalforsamlingen. I parlamentariske regimer er det 

ingen tvil om hvem som er sjefen for det parlamentariske flertallet. Statsminister og 

regjering utgår fra flertallet i nasjonalforsamlingen, og statsministeren er derfor å 

betrakte som sjefen for regjeringen og flertallet. I presidensielle regimer er det heller 

ingen som stiller spørsmålstegn ved hvem som er den virkelige sjefen for den politikk 

som blir utøvet, ettersom presidenten alene er ansvarlig for den utøvende makt. I det 

semipresidensielle regimet derimot, er den utøvende makts forhold til flertallet mer 

komplisert, ettersom den består av to aktører, presidenten og statsministeren. Hvilket 

politisk system som opererer i de semipresidensielle regimene, er avhengig av presi-

dentens og statsministerens forhold til flertallet i nasjonalforsamlingen. Maktforde-

lingen i nasjonalforsamlingen avgjør hvilken av disse to aktørene som har kapasitet til 

å utøve makt, og forholdet mellom de ulike institusjonene vil endre seg i samsvar med 

det parlamentariske flertallet. 

 Et av premissene som ligger til grunn for denne analytiske modellen er at det er 

etablert et parlamentarisk flertall i et gitt regime. Dette stabile flertallet vokste frem i 

vestlige land på grunn av to faktorer. For det første fantes det et bipolarisert parti-

system, eller et partisystem med et dominerende parti. For det andre opererte dette 

flertallet samlet. Flertallet stemte disiplinert til fordel for regjeringens lovforslag i 

nasjonalforsamlingen. Voteringsdisiplinen i nasjonalforsamlingen vektlegges som en 

viktig faktor. Årsaken til dette er at flertallet i et land som Frankrike gjerne består av 

flere partier. Den avgjørende faktoren vil være om disse partiene stemmer disiplinert i 

nasjonalforsamlingen. Bipolære flerpartisystem kan ut fra en slik forståelse være like 

stabile som topartisystem, dersom partialliansene praktiserer voteringsdisiplin i nasjo-

nalforsamlingen (Duverger 1996: 512).  

I semipresidensielle, som i parlamentariske regimer, kan regjeringen bare bli 

sittende så lenge den har flertallets tillit i nasjonalforsamlingen. I utgangspunktet synes 
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det derfor å være parlamentet som har kontroll over regjeringen. Men i systemer hvor 

den utøvende makt har konstitusjonell rett til å oppløse nasjonalforsamlingen, gir fler-

tallsmakten den utøvende makt en fordel. Disiplinen til flertallet blir basisen for den 

utøvende aktørens makt, uansett om det er presidenten eller statsministeren som er sjef 

for det parlamentariske flertallet. Med et disiplinert flertall kan sjefen for flertallet 

samle både utøvende og parlamentarisk makt i sine hender. Sjefen for flertallet kan 

dermed dominere både statsrådene og medlemmene av flertallet i nasjonalforsam-

lingen. Parallelt blir parlamentets makt svekket ettersom den lovgivende makt blir 

kontrollert av sjefen for flertallet. Istedenfor å fungere som det lovgivende organ, blir 

parlamentet nærmest redusert til en institusjon som godkjenner den utøvende makts 

lovforslag. På tross av at de aller fleste allianser eller politiske partier ikke greier å 

fremstå som fullkomment enhetlige, hevder Duverger (1996: 513) at trusselen om opp-

løsning, og ikke minst sjansen for at opposisjonen skal kunne overta makten, vil bidra 

til at flertallet opptrer disiplinert i nasjonalforsamlingen.  

Med utgangspunkt i presidentens og statsministerens konstitusjonelle makt i et 

gitt regime, og deres forhold til flertallet i nasjonalforsamlingen viser modellen at 

presidenten kan ha tre ulike forhold til parlamentsflertallet: le Président chef de la 

majorité -  presidenten er sjef for flertallet, le Président opposé à la majorité – presi-

denten er ikke medlem av flertallet og le Président membre discipliné de la majorité - 

presidenten er medlem av, men ikke sjef for flertallet. Presidenten kan i noen tilfeller 

stå overfor en fjerde situasjon i de tilfeller hvor det ikke finnes et flertall i nasjonalfor-

samlingen; le Président sans majorité -  fravær av flertall (Duverger 1996: 518-585).15 

Kan vi si at noen av disse fire systemene er mer eller mindre representative og ansvar-

lige enn andre? 

Under systemet hvor presidenten er sjef for flertallet i nasjonalforsamlingen er 

det presidenten som har kontroll over flertallet. Presidenten utøver under disse forhol-

dene sin konstitusjonelle makt, samtidig som han eller hun delvis fratar statsministeren 

og regjeringen deres konstitusjonelle roller. Presidenten opptrer både som statsover-

hode og som den reelle regjeringssjefen. Statsministeren og regjeringen blir underlagt 

presidenten. Presidenten kan utnevne og avsette disse ved å tvinge dem til å gå av. I de 
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tilfeller hvor presidenten har makt til å oppløse nasjonalforsamlingen vil medlemmene 

av parlamentsflertallet også være underlagt presidenten (Duverger 1996: 516). I denne 

situasjonen er det naturlig at velgerne holder presidenten ansvarlig for den politikk 

som blir utøvet. Presidenten samler all makt i sine hender. Statsministeren og regje-

ringen blir redusert til utøvere av presidentens politiske program, og bør ikke holdes 

ansvarlige. Men i et regime hvor det er institusjonalisert to aktører i den utøvende 

makt, blir ansvarsforholdet mer komplisert. Presidenten vil ha mulighet til å distansere 

seg fra den daglige rutinemessige politikken, ettersom vedkommende har en statsmi-

nister som han eller hun kan gjøre til syndebukk. Presidenten kan på denne måten 

fremstå som en partipolitisk uavhengig og nøytral aktør; som en representant for hele 

folket. Det kan være positivt at det i et politisk regime finnes en nasjonal aktør som er 

partipolitisk uavhengig, men det er lite ønskelig at en politisk aktør, som selv velger å 

ta aktiv del i utøvelse av politikk, ikke skal kunne bli holdt ansvarlig for sine hand-

linger, men snarere kunne skyve sitt personlige politiske ansvar over på andre. Under 

dette systemet er det semipresidensielle regimet i utgangspunktet lite representativt. En 

direkte valgt president opptrer både som president og statsminister, og blir støttet av et 

flertall i nasjonalforsamlingen. I tillegg har presidenten under et semipresidensielt 

regime, som oftest, mulighet til å oppløse nasjonalforsamlingen. Det er derfor naturlig 

å tro at representantene i den lovgivende forsamling vil tenke seg godt om før de setter 

sitt eget mandat i fare. Det er allikevel viktig å påpeke at det i et regime, hvor det er 

institusjonalisert en utøvende makt med to hoder, vil være mindre naturlig å utøve 

makt i isolasjon. 

I situasjoner hvor presidenten ikke er medlem av flertallet i nasjonalforsam-

lingen, må vedkommende utpeke en statsminister som parlamentsflertallet kan godta 

som sin sjef. Flertallet i nasjonalforsamlingen vil være under statsministerens kontroll. 

Statsministeren kan utøve den makt som konstitusjonen tilskriver ham eller henne. 

Men statsministeren vil, til forskjell fra en regjeringssjef i et parlamentarisk regime, 

dele makten med republikkens president ettersom presidenten, som bare er ansvarlig 

overfor velgerne ved valg, kan utøve sin konstitusjonelle makt uavhengig av det parla-

mentariske flertallet. Statsministeren kan ikke overta presidentens konstitusjonelle 

                                                                                                                                             
15 Duvergers begreper er forholdsvis fritt oversatt.  
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rolle. Vi får i slike tilfeller en situasjon hvor statsoverhodet og statsministeren med 

regjering utøver sine roller slik som forfatterne av en gitt konstitusjon planla. Presi-

denten kan i dette tilfellet spille en nøytral rolle. Det vil si at vedkommende verken til-

hører flertallet eller opposisjonen i nasjonalforsamlingen (Duverger 1996: 517). Stats-

ministeren er under disse forholdene sjef for flertallet og den virkelige regjerings-

sjefen. Statsministeren må derfor holdes ansvarlig for den politikk som blir iverksatt. 

Presidenten på sin side kan utøve den makt som han eller hun konstitusjonelt har krav 

på. I de tilfeller hvor den konstitusjonelle teksten er ”klar” når det gjelder makt-

forholdet mellom de to aktørene som utgjør den utøvende makt, skulle det være enkelt 

for velgerne å holde statsministeren ansvarlig for den politikk som blir utøvet under 

dette politiske systemet. Men i et regime hvor det i utgangspunktet er institusjonalisert 

en maktdeling i den utøvende makt, vil det  alltid være uklart for velgerne, hvilken 

aktør som bærer hovedansvaret for den politikk som blir ført. I denne situasjonen vil 

ansvarsforholdet bli lite tydelig dersom presidenten bruker sin konstitusjonelle rett til å 

forsinke eller forhindre statsministeren i å gjennomføre sitt politiske program. Under 

disse forholdene har det semipresidensielle regimet potensial til å fungere mer repre-

sentativt, enn systemer hvor presidenten er sjef for flertallet. For på tross av at statsmi-

nisteren har flertall i nasjonalforsamlingen, og som en følge av dette vil ha kapasitet til 

å sitte perioden ut, kan presidenten, i henhold til Duverger, opptre som en nøytral ak-

tør. Presidenten som ikke lenger er regjeringssjef, kan ikke lenger utøve politikk i 

direkte forstand, men kan tale alle landsmenns sak når vedkommende ser det som nød-

vendig. Presidentens mandat til å oppløse nasjonalforsamlingen vil alltid være en reell 

trussel mot regjeringsflertallet.  

Under forhold hvor presidenten er medlem av, men ikke sjef for flertallet i 

nasjonalforsamlingen, vil han eller hun ikke bli akseptert som flertallets naturlige 

leder. Presidenten blir i slike tilfeller redusert til et symbolsk statsoverhode, uten 

kapasitet til å utøve makt. Presidenten blir underlagt statsministeren, som er den 

”aksepterte” lederen for parlamentsflertallet. I denne situasjonen vil det bli vanskelig 

for presidenten å handle på tvers av statsministerens og flertallets interesser ettersom 

vedkommende er medlem av dette flertallet. Presidentens makt blir her paralysert slik 

som statsministerens konstitusjonelle makt ble det i systemet hvor presidenten er sjef 
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for flertallet. Statsministerens makt kan sees på som like sterk som presidentens i de 

tilfeller hvor han eller hun samler all makt i sine hender (Duverger 1996: 517). Det er 

statsministeren som skal holdes ansvarlig for regjeringens maktutøvelse under dette 

systemet, ettersom vedkommende er å betrakte som regjeringssjef og den reelle utøve-

ren av makt. Intellektuelt og teoretisk er det lett å tenke seg at ansvaret i denne situa-

sjonen ligger hos statsministeren, men hvilken mulighet har velgerne til å oppfatte en 

slik relasjon mellom president og statsminister og mellom statsminister og nasjonalfor-

samling? Igjen ser vi at ansvarsforholdet i den utøvende makt blir uklart når det 

konstitusjonelt finnes to aktører som deler makten. I en slik situasjon vil det være 

større sannsynlighet for at det oppstår en maktkamp mellom presidenten og statsminis-

teren ettersom de begge er medlemmer av det samme flertallet. Det politiske systemets 

grad av representativitet vil i dette tilfellet være tilnærmet likt de situasjoner hvor 

presidenten er medlem av, og sjef for flertallet. Det vil si at systemet er lite representa-

tivt fordi all makt er samlet i hendene på en aktør. I dette tilfellet statsministeren.  

Semipresidensielle regimer ble i utgangspunktet etablert i land hvor det ikke 

fantes flertall i nasjonalforsamlingen.16 I fravær av et stabilt og disiplinert flertall vil 

den direkte valgte presidenten operere som meklingsmann i de tilfeller hvor det måtte 

oppstå konflikter som statsministeren og partikonstellasjonene i nasjonalforsamlingen 

ikke ser seg i stand til å løse. Presidenten skal i slike situasjoner opptre som en slags 

nøytral aktør, som hjelper partene med å finne løsninger på fastlåste situasjoner. I de 

tilfeller hvor det ikke finnes et etablert flertall i nasjonalforsamlingen vil ansvarsfor-

holdet bli uklart. Verken presidenten eller statsministeren har kontroll over et flertall. 

Hvem av dem er det da som skal holdes ansvarlig for iverksettelse av regjeringens 

politikk? Duverger hevder at det er statsministeren som i dette tilfellet er å betrakte 

som regjeringssjef, og som en følge av dette bør statsministeren holdes ansvarlig. 

Presidenten blir sett på som meklingsmann; en nøytral aktør, som går inn og hjelper til 

med å løse blokkerte situasjoner som kan oppstå mellom utøvende og lovgivende 

makt. Under dette systemet vil parlamentsmedlemmene få større innflytelse på politis-

ke utfall. Alle aktørene, det vil si presidenten, statsministeren og medlemmene av 

nasjonalforsamlingen, må samarbeide fra sak til sak for å komme frem til politiske 
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vedtak. Det vil av den grunn bli vanskelig for velgeren å holde en aktør ansvarlig for 

politiske utfall. I denne situasjonen har det semipresidensielle regimet større potensial 

til å være representativt enn de tre andre systemene. Verken presidenten eller statsmi-

nisteren har kontroll over et flertall i nasjonalforsamlingen, og vil av den grunn måtte 

samarbeide for å få gjennomslag for politiske forslag. De to aktørene som utgjør den 

utøvende makt, vil heller ikke ha mulighet til å gjennomføre sin politikk uten å 

samarbeide med medlemmene av nasjonalforsamlingen. I dette tilfellet vil sannsynlig-

vis mange velgere føle at de blir representert i den politiske beslutningsprosessen etter-

som de alle blir representert av presidenten i den utøvende makt.  

Jeg stiller meg noe undrende til nøytralitetsbegrepet som Duverger opererer 

med. Det er vanskelig å både være medlem av et parti og partipolitisk nøytral. Det er 

tvilsomt om det semipresidensielle regimet under systemene hvor presidenten ikke er 

medlem av flertallet og hvor det er et fravær av flertall, har et statsoverhode som kan 

opptre som representant for hele nasjonen. Det vil i disse situasjonene være mer natur-

lig å se på presidenten som representant for det partiet vedkommende tilhører. 

Ut fra diskusjonen ovenfor ser vi at semipresidensielle regimer vanskelig kan 

oppfylle representative demokratiers krav til ansvarlighet. Når to aktører med konstitu-

sjonell makt deler utøvende makt vil det skapes usikkerhet rundt hvilken av disse aktø-

rene som skal holdes ansvarlig for politiske utfall. Statsledere som ønsker å institu-

sjonalisere et ansvarlig politisk regime bør tenke seg godt om før de institusjonaliserer 

et semipresidensielt regime. Forfattere av konstitusjoner, som likevel skulle ønske å 

opprette et semipresidensielt regime, bør, ut fra et ansvarlighetsperspektiv institusjona-

lisere et system hvor presidenten er medlem av, og sjef for flertallet. Statsledere, som 

vil optimalisere representativiteten i det semipresidensielle regimet, bør institusjonali-

sere et system hvor det er fravær av  flertall i nasjonalforsamlingen. 

EN UTVIDET SEMIPRESIDENSIELL MODELL 

”MANGLER” VED DUVERGERS SEMIPRESIDENSIELLE MODELL 

I den generelle semipresidensielle analysemodellen blir det tatt lite hensyn til 

opposisjonens rolle i den politiske beslutningsprosessen. For å kunne si noe mer spesi-

                                                                                                                                             
16 Dette gjaldt for eksempel Finland, Weimar Republikken og Frankrike (Duverger 1996: 515).  
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fikt om graden av representativitet og ansvarlighet under de forskjellige politiske 

systemene som har eksistert under et gitt semipresidensielt regime, er det nødvendig å 

inkludere en analyse av opposisjonens potensial til å påvirke politiske utfall. Spørs-

målet er om opposisjonens makt endrer seg når vi beveger oss fra et politisk system til 

et annet. Opposisjonens kapasitet til å ta aktiv del i den politiske beslutningsprosessen 

er blant annet avhengig av regjeringens status og den lovgivende forsamlings konstitu-

sjonelle makt. Regjeringers status blir langt på vei avgjort av et gitt regimes valg-

system.  

VALGSYSTEM – REPRESENTATIVITET OG ANSVARLIGHET 

Et valgsystem kan i denne sammenheng forstås som representasjonsreglene som avgjør 

hvordan velgernes stemmer blir aggregert for å avgjøre vinnerne av valget (Powell 

2000: 22). Jeg vil her konsentrere meg om hvordan velgernes stemmer blir gjort om til 

seter i nasjonalforsamlingen. Ulike valgsystem tar utgangspunkt i ulike ideer om repre-

sentasjon (Rasch 2000: 87). Valgreglene får stor betydning for hvilke partier og inte-

resser som blir representert i den politiske beslutningsprosessen, og hvilke som syste-

matisk blir ekskludert (Lane og Ersson 1994: 227). Spørsmålet er hvilke sett av valg-

regler som skaper resultater ønsket av flertallsmodellen på den ene siden, og propor-

sjonalitetsmodellen på den andre. Det er vanlig å skille mellom flertallsvalg i en-

mannskretser, også kjent som pluralitetsvalgmetoden eller flertallsvalgmetoden (first 

past the post) på den ene siden, og systemer som tar sikte på forholdsmessig 

representasjon på den andre, også kjent som proporsjonalitetsvalgmetoden.17 Det 

finnes mange variasjoner av både pluralitetsvalg i enmannskretser og proporsjonali-

tetsvalg i flerkandidatkretser. Et alternativt valgsystem, som er mindre utbredt, men 

som er brukt i Frankrike både ved parlaments- og presidentvalg, er flertallsvalg i to 

omganger (second-ballot-majority-run-off system), også kjent som den franske 

metode.18  

Et viktig bidrag for å forstå valgmetodenes mekanismer ved parlamentsvalg er 

Maurice Duvergers (1954: 35) analyse av forholdet mellom valg- og partisystem, kjent 

som Duvergers lov. Duvergers lov sier at flertallsvalg i enmannskretser er tilbøyelig til 

                                              
17 De norske begrepene er hentet fra Rasch 2000: kap. 5. 
18 Terminologi lånt fra Rasch (2000: 116). 
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å produsere et topartisystem. Under pluralitetsvalgmetoden er landet delt inn i geogra-

fiske valgkretser. I hver enkelt valgkrets konkurrerer representanter om å vinne et 

enkelt sete i nasjonalforsamlingen. Den kandidaten som vinner flere stemmer enn noen 

annen kandidat, et relativt flertall, vinner distriktet og vil representere dette i nasjonal-

forsamlingen. På samme måte fremstilte Duverger en hypotese om at proporsjonali-

tetsvalgsystemet ville fremme et flerpartisystem. Disse valgsystemene er på samme 

måte som flertallsvalg vanligvis organisert i geografiske valgkretser, men det vil her 

være mer enn en kandidat som skal representere valgkretsen i nasjonalforsamlingen. 

Dette fører til at flere partier stiller med representanter i hver valgkrets, fordi partiene 

vinner seter i nasjonalforsamlingen proporsjonalt med antall stemmer mottatt i hver 

enkel valgkrets.  

Duverger omtaler også den franske metode. I likhet med pluralitetsvalgsystemet 

blir landet delt inn i enmannskretser. Forskjellen er at valget vanligvis ikke avgjøres i 

første valgomgang. I første valgrunde må en kandidat vinne et absolutt flertall av 

stemmene for å vinne et sete i nasjonalforsamlingen. Dersom ingen av kandidatene i 

en gitt valgkrets vinner så stor oppslutning, vil en valgrunde nummer to arrangeres. 

Andre valgomgang er begrenset til de kandidatene som kom seg over sperregrensen i 

første valgomgang. I andre valgomgang vil den kandidaten, som vinner flere stemmer 

enn noen annen, bli valgt fra sitt distrikt (Lijphart 1984: 151). Det har vist seg vanske-

lig å forutsi hvilken effekt dette valgsystemet har på partisystemet. Det er mye som 

tyder på at det ikke har noen direkte reduserende effekt på antall partier. Samtidig er 

det antydning til at antall partier blir moderert av alliansedannelser (Duverger 1984: 

35). Årsaken til en slik tendens er at alle partier i første valgomgang ser seg tjent med 

å stille med en egen kandidat i håp om å vinne et absolutt flertall av stemmene, eller i 

det minste med troen på at de vil vinne så mange stemmer at deres kandidat vil har rett 

til å delta i andre valgrunde. I andre valgrunde fremprovoserer valgreglene, og ikke 

minst partienes strategier, en sterk reduksjon av antall kandidater.19 I praksis er det 

vanlig at partier som står hverandre nær ideologisk forhandler mellom de to valgom-

gangene og inngår allianser. Disse forhandlingene fører til at en rekke kandidater 

                                              
19 En rekke land, som for eksempel Frankrike, har innført en sperregrense slik at bare de kandidatene som oppnår en gitt 
prosentandel av de stemmeberettiges stemmer i første valgrunde får gå videre til den andre.  
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trekker seg i enkelte valgkretser til fordel for sine alliansepartnere, i bytte mot liknende 

tilbaketrekninger i andre valgkretser. I andre valgomgang deltar alliansene som oftest 

bare med en kandidat i hver valgkrets. Hensikten med disse partialliansene er å for-

hindre at en spredning av velgernes stemmer på ideologisk forholdsvis like partier, 

skal bidra til valgseier til en ideologisk motstander. 20 De partiene som er interessante i 

en slik forhandlingsrunde, er de som har kommet seg over sperregrensen i første valg-

omgang. Små partier vil av den grunn ha liten mulighet til å delta i et slikt strategisk 

spill, men dette avhenger igjen av hvor sperregrensen settes. Partier som ønsker å føre 

en politikk uavhengig av andre partier, og derfor ikke er villige til å inngå allianser, 

og/eller partier som er uakseptable alliansepartnere, fordi de blir sett på som ”for” 

politisk ekstreme, vil også oppleve det som vanskelig å bli representert i nasjonalfor-

samlingen under et slikt valgsystem. Den andre valgrunden utvikler seg derfor gjerne 

til en konkurranse mellom en moderat høyre- og venstrekandidat i så godt som alle 

valgkretser (Fisichella 1984). Det dannes gjerne to blokker, hvor hver blokk består av 

to eller flere partier. Valgreglene fører til en bipolarisering av det politiske systemet.21 

Duvergers lov bygger på tre elementer i den teoretiske analysen: beslutningene  

partiene tar når de presenterer kandidater for velgerne i de ulike valgkretsene, beslut-

ningene velgerne tar når de stemmer og til slutt reglene som avgjør hvordan velgernes 

stemmer skal bli overført til seter i nasjonalforsamlingen. I et gitt valg er valgreglene 

fastlagte,22 og beslutningene som velgerne tar vil interagere med partienes strategier.  

Et viktig element ved valg, uavhengig av valgmetode, er at valgreglene begren-

ser antall representanter fra et distrikt slik at det bare er et begrenset antall representan-

ter som har mulighet til å vinne et sete i nasjonalforsamlingen (Powell 2000: 23). I et 

pluralitetsvalgsystem er det bare de to ledende kandidatene som har en reell mulighet 

                                              
20 Logikken bak slike allianser kan illustreres ved bevisstheten om at hvis venstresiden blir representert av både en sosialist- 
og en kommunistkandidat i en valgkrets hvor høyresiden bare blir representert av én enkelt representant, vil høyrekandidaten 
sannsynligvis vinne fordi han/hun trekker til seg stemmene fra alle de potensielle høyrevelgerne. Og dette til tross for at 
venstresiden til sammen vinner flere stemmer enn høyresiden. Problemet er at de må dele venstrevelgernes stemmer mellom 
seg.  
21 I utgangspunktet er det ikke noe som tilsier at ekstreme eller små partier ikke kan delta i forhandlinger og allianse-
dannelser. Men i realiteten er det mindre sannsynlig at dette inntreffer. For i de tilfeller hvor allianser mellom moderate og 
ekstreme partier finner sted, synes de ekstreme partiene å tape på et slikt samarbeid ettersom kampen om velgerne foregår i 
det politiske sentrum. De ekstreme kandidatene som representerer alliansen i et utvalg av valgkretser vil vanskelig bli 
akseptert av moderate velgere. Det viser seg at moderate velgere foretrekker å la være å stemme, eller å bruke sin stemme på 
en annen moderat kandidat i deres valgkrets. Velgere som stemte på en ekstrem kandidat i første valgomgang aksepterer 
lettere en moderat kandidat som deres representant, og vil stemme disiplinert på den moderate kandidaten som representerer 
alliansen i deres valgkrets i andre valgrunde (Fisichella 1984: 186).  
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til å vinne, bortsett fra i de tilfeller hvor det er liten forskjell i støtte mellom kandidat 

nummer to og tre. Dersom et distrikt har tre, fire eller fem representanter, vil den 

samme logikken gjøre seg gjeldende mellom den femte, sjette og sjuende kandidaten. 

Det viser seg at i de tilfeller hvor velgerne kjenner til valgreglenes logikk, det vil si at 

de vet omtrent hvilke muligheter kandidatene har til å bli valgt, er det stor sannsynlig-

het for at de ”stemmer strategisk”. Det betyr at de bare stemmer på kandidater som har 

en potensiell sjanse til å vinne. Det er naturlig å tenke seg at velgerne ikke ønsker å 

kaste bort stemmen sin på kandidater hvis politiske budskap, uansett hvor tiltalende 

det måtte være, ikke har en sjanse til å bli valgt inn i nasjonalforsamlingen. De poli-

tiske partiene vil på sin side være lite interessert i å stille med kandidater som har 

dårlige utsikter til å bli valgt. For å maksimere partiets vinnersjanser vil de snarere 

utarbeide avtaler med partier med samme orientering om å dele på distriktene hvor de 

presenterer sine kandidater. Partiledelsen har andre taktiske muligheter for å øke sin 

oppslutning, for eksempel å slå seg sammen med andre partier. Teoretisk sett forventes 

det at det ikke vil være flere kandidater enn antall representanter som skal bli sendt fra 

en gitt valgkrets, pluss en, som stiller til valg i hvert distrikt. Som en følge av dette, 

kan vi forvente at det i et system med enmannskretser ikke vil være mer enn to seriøse 

kandidater som vil stille til valg i hvert distrikt. Desto større antall representanter, som 

skal sendes fra hvert distrikt, desto flere kandidater. Jo større antall representanter som 

blir valgt fra hvert distrikt, jo mindre vil konsekvensene være for partier som gjør stra-

tegiske feilvalg. Disse forventningene støtter opp om Duvergers hypotese hvor han 

hevder at det i system hvor det sendes flere representanter fra hvert distrikt, også vil 

finnes flere partier (Powell 2000: 23-24).  

Fordelen med proporsjonalitetsvalgsystemet er at det resulterer i en bredere 

representasjon av hovedstrømningene som gjør seg gjeldende i opinionen. Alle røster 

av betydning blir hørt og får anledning til å delta i den parlamentariske deliberasjonen. 

Parlamentsflertallet blir ikke fabrikkert via valgordningen slik som i flertallsvalg, men 

hviler på forhandlinger og kompromisser (Norris 1997: 309, Lijphart 1994: 140). 

Ulempene ved dette systemet kan være at velgernes stemmegivning får lite direkte inn-

virkning på regjeringsdannelsen ettersom valgresultatet sjelden gir flertall til et parti, 

                                                                                                                                             
22 Valgreglene kan bli modifisert, men det viser seg at de er stabile over tid (Norris 1997).  
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eller en partiallianse. Regjeringsdannelsen er gjerne et resultat av forhandlinger 

mellom den politiske elite etter valget, og på denne måten får velgernes stemme 

mindre direkte innflytelse på regjeringssammensetningen, enn det som er tilfellet i et 

flertallsvalgsystem. Valgresultatet blir ikke alltid avgjørende for hvem som danner 

regjering. I et system hvor regjeringen ikke blir åpenbar for velgerne før etter valg, er 

sjansen stor, for at ansvarsforholdet mellom representant og velger blir svekket.23 

Partiene må inngå en rekke kompromisser for i det hele tatt å ha mulighet til å danne 

en regjering. Politikken som partiene ble valgt på kan i liten grad materialiseres etter 

valget. Et parti kan velge å danne en minoritetsregjering for å opprettholde sitt 

ansvarsforhold overfor sine velgere, men en slik regjering vil i liten utstrekning ha 

kontroll over de maktmidlene som må til for å få gjennomslag for sin politikk i 

nasjonalforsamlingen.  

Pluralitetssystemet gir velgerne makt til å avgjøre hvem som skal regjere 

ettersom det er valgresultatet som er avgjørende for utfallet av valget. Politiske partier 

må presentere seg som klare regjeringsalternativ før valg, noe som fører til en direkte 

forbindelse mellom stemmer og politisk program. Ulempen ved dette valgsystemet er 

at det sjeldent blir noe absolutt velgerflertall. Parlamentsflertallet, som blir utfallet av 

valget er ofte produsert av reglene som overfører stemmer til seter i nasjonalfor-

samlingen. I de tilfeller hvor reglene ikke bidrar til å skape et absolutt parlamentarisk 

flertall, sørger det for en sterk overrepresentasjon av det, eller de, største partiene. Det 

vil si at det er liten sammenheng mellom velgernes stemmegivning og valgutfall. Dette 

fabrikkerte absolutte flertallet kan forsvares ved at det gjør systemet mer følsomt 

overfor velgersvingninger enn proporsjonalitetsvalgsystemet. Det vil si at en relativt 

begrenset velgerflukt fra det største partiet kan føre til dramatisk reduksjon i 

parlamentsmandater. En slik mekanisme kan bidra til at de politiske representantene i 

pluralitetsvalgsystemet blir mer lydhøre overfor stemningen blant velgerne, ettersom 

velgerbevegelser lettere avgjør om et parti skal sitte i regjering eller opposisjon. Dette 

kan igjen bidra til å ansvarliggjøre de politiske representantene. Pluralitetsvalg-

systemets fortrinn er at det synliggjør hvem som er ansvarlig for politikken som blir 

                                              
23 Powell (2000: 13) påpeker at valgregler som bidrar til at ”vinneren” av valget må forhandle med ”taperen” etter valget 
fører til at velgerens innflytelse på valgresultatet blir svekket. 
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ført, men det hjelper lite dersom systemet parallelt bidrar til å forhindre at de politiske 

sakene som opptar velgerne ikke blir fanget opp i den politiske beslutningsprosessen. 

En av de største ulempene ved pluralitetsvalg- og topartisystem er at en rekke velgere 

vil oppleve at deres interesser ikke blir fanget opp av partiene og valgkanalen ettersom 

de politiske alternativene blir sterkt redusert. En slik situasjon kan føre til at mange 

velgere føler seg fremmedgjorte, som en følge av at sakene som de er mest opptatt av 

aldri blir representert under det gjeldende systemet (Lijphart 1984: 111-114)  

Styrken til flertallsvalgmetoden i to omganger er at den bidrar til å skape en   

bipolarisering av det politiske systemet. Den avgjørende valgomgangen blir i dette 

systemet ofte en kamp mellom to ulike ideologiske blokker, hvor en av blokkene vil 

vinne et absolutt flertall i nasjonalforsamlingen. Denne dynamikken bidrar til å ansvar-

liggjøre de politiske representantene. Valget vil stå om to klare alternativer, og 

velgerne vil kunne oppleve en total alternering av makt. En koalisjon bestående av 

flere partier, som styrer med støtte fra et flertall i nasjonalforsamlingen, vil også ha 

mulighet til å gjennomføre sin politikk (Duverger 1984: 31-39; Fisichella 1984: 182-

187). Ulempen med flertallsvalgsystemet er den store dissproporsjonaliteten som 

oppstår når stemmer blir overført til seter i nasjonalforsamlingen. Sammenligner vi 

oppslutningen om de ulike partiene etter første valgrunde med antall seter vunnet i 

nasjonalforsamlingen, ser vi at det ofte er de store moderate alliansene, spesielt den 

som vinner et flertall av stemmene, som vil være sterkt overrepresentert (Fisichella 

1984: 182-185). Spørsmålet er om velgerne ved hjelp av slike regler får den re-

gjeringen de ønsker seg. I realiteten blir mange velgere nærmest ”manipulert” til å 

stemme på et annet parti enn sitt førstevalg i den andre valgrunden. I utgangspunktet 

skulle vi kunne tenke oss at en allianse bestående av to eller flere partier skulle kunne 

representere en rekke interesser, men dette er ikke alltid tilfellet. Alliansene blir 

vanligvis ikke inngått før mellom de to valgomgangene. Det er derfor mye som tyder 

på at partiene, som utgjør alliansen, i utgangspunktet ikke har noe felles program. 

Drivkraften bak samarbeidet om valglistene reduseres til et ønske om å vinne politisk 

makt. Denne situasjonen forringer også velgernes mulighet til å identifisere valg-

alternativene før valg. Dette bidrar til å vanskeliggjøre ansvarsforholdet mellom 

representant og velger. Det kan også stilles spørsmål ved disse reglenes evne til å 
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skape et stabilt toblokksystem. Den franske metoden, som i utgangspunktet oppmun-

trer politisk ”like” partier til å inngå allianser, oppmuntrer samtidig til fragmentering 

av partisystemet. De to valgrundene gir alle partier insentiver til å stille med egne 

kandidater i første valgrunde. Dette fører til en konkurranse om å markere seg innad i 

alliansene før første valgomgang. Resultatet av en slik konkurranse kan være mangel 

på konsolidering av partisystemet over tid (Shugart og Carey 1992: 213).  

Flertalls- og proporsjonalitetsvisjonen har ulike oppfatninger om hvordan valg 

skal brukes for å knytte velgernes preferanser til den politiske beslutningsprosessen. 

Flertallsmodellen ser på valg som et middel hvor velgerne har mulighet til å direkte 

velge mellom alternative regjeringer, og hvor vinneren danner regjeringer og iverk-

setter sin politikk etter valget. Proporsjonalitetsmodellen på sin side ser på valg som et 

middel til å velge representanter, som kan forhandle på deres vegne i den politiske 

prosessen etter valget. Utfra en analyse om valgsystemenes mekanismer og forholdet 

mellom valg- og partisystem er det en forholdsvis klar forbindelse i de normative 

forventningene til de to visjonene og de empiriske konsekvensene av de ulike typer av 

valgsystem. Valgregler som fører til at et parti alene vinner et absolutt flertall i nasjo-

nalforsamlingen etter valg foretrekkes av flertallsvisjonen, mens et valgsystem som 

fører til at så mange interesser som mulig skal blir representert i nasjonalforsamlingen 

foretrekkes av proporsjonalitetsvisjonen. 

REGJERINGENS STATUS - ANSVARLIGHET OG REPRESENTATIVITET 

Et viktig element for å avgjøre representantenes ansvarlighet overfor velgerne er å 

avklare regjeringens status. Regjering defineres i denne sammenheng som det partiet 

eller de partiene som utgjør den utøvende makt. I parlamentariske regimer snakker vi 

gjerne om en statsminister og hans eller hennes kabinett (Powell 2000: 52). Regje-

ringens status er avhengig av hvilken kontroll den har over stemmene den trenger for å 

få vedtatt sin politikk i den lovgivende forsamling. Velgerne vil ha størst mulighet til å 

holde sine politiske representanter ansvarlig i de situasjoner hvor et enkelt parti danner 

regjering, og blir støttet av et flertall i nasjonalforsamlingen. Under slike forhold er det 

stor sannsynlighet for at regjeringen vil kunne få vedtatt sitt program i nasjonal-

forsamlingen, uten innblanding fra andre politiske partier. En slik situasjon vil gjøre 

det enkelt for velgerne å holde regjeringen ansvarlig for politiske utfall. I moderne 
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demokratier hører det til sjeldenheten at det blir dannet  ettpartiregjeringer, som blir 

støttet av et flertall i nasjonalforsamlingen. Flerpartiregjeringer er blitt normen. Det 

betyr at to eller flere partier danner regjering sammen (Müller og Strøm 2000: 1). Det 

er heller ikke slik at regjeringer, verken ettparti- eller flerpartiregjeringer, alltid blir 

støttet av et flertall i nasjonalforsamlingen, og under slike forhold vil ansvarligheten 

mellom velger og representant svekkes. I perioder hvor et parti eller en partikoalisjon 

ikke blir støttet av et flertall i nasjonalforsamlingen, vil den være avhengig av å søke 

støtte fra andre partier for å få gjennomført sin politikk. Partier som ikke sitter i 

regjering blir i utgangspunktet ikke identifisert av velgerne som utøvere av politikk, 

ettersom de ikke formelt er medlem av den utøvende makt. Under slik praksis vil det 

bli vanskelig for velgerne å få klarhet i hvem som utøver innflytelse på politiske utfall. 

Det kan listes opp minst fem typer av regjeringer, som gir velgerne ulik mulighet til å 

holde regjeringen ansvarlig for den politikken som er blitt ført mellom valg (Powell 

2000: 52). Regjeringsformene blir listet opp etter gradvis økning av ansvarlighet 

mellom velger og representant.  
 

• Minoritetsregjeringer: 
Minoritetsregjeringer vil være avhengig av støtte fra andre partier i nasjonalforsamlingen for å 
kunne bli sittende ved makten og gjennomføre sitt politiske program. Dersom andre partier i 
nasjonalforsamlingen ikke lenger velger å støtte regjeringen vil den bli felt. Politisk ansvarlig-
het under slike forhold er ikke lett å identifisere på tross av at disse regjeringene ofte bare 
består av et parti.24 
 

• Minoritetsregjeringer med støtte fra andre partier i nasjonalforsamlingen. 
En slik regjering kontrollerer i utgangspunktet ikke et flertall i nasjonalforsamlingen, men den 
kan stole på støtte fra andre partier. Den sittende regjering har inngått en mer eller mindre 
formell avtale med et eller flere partier i nasjonalforsamlingen om at disse ikke skal bidra til å 
felle den. En slik type avtale fordrer gjerne at regjeringen gir visse politiske innrømmelser til 
sine faste samarbeidspartnere. Ved valg vil det være mulig for velgerne å se hvem som har 
støttet regjeringen under den politiske beslutningsprosessen, ettersom dette samarbeidet delvis 
er formelt og offentliggjort. Regjeringen vil allikevel ha forholdsvis gode muligheter til å så 
tvil om hvor ansvarligheten har ligget under en gitt periode. Den kan legge skylden for 
gjennomføringen av upopulære tiltak på sin minoritetsstatus og eventuelt sine støttespillere i 
nasjonalforsamlingen.  

 
• Flertallsregjeringer som blir forhandlet frem etter valg.   
Dette er en regjering som er sammensatt av flere partier, og som først etter valget blir enige 
om å dele regjeringsansvar. Regjeringskoalisjonen kontrollerer til sammen et flertall i 

                                              
24 Det finnes mange eksempler på at minoritetsregjeringer kan bestå av flere partier. I Norge har slike regjeringer ofte blitt 
dannet. Det gjelder også den nåværende regjering.  
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nasjonalforsamlingen. Ansvarligheten overfor velgerne er i dette tilfellet noe klarere enn under 
ulike former for minoritetsregjeringer ettersom partiene som er identifisert i regjeringen også 
kontrollerer flertallet i nasjonalforsamlingen. Under slike regjeringer blir allikevel ansvarlig-
heten mellom velger og representant uklar. Koalisjonspartiene stilte til valg på ulike politiske 
program, og det gjør det vanskelig for det enkelte parti å holde det de har lovet overfor sine 
velgere, ettersom de må inngå kompromisser med partier med andre prioriteringer. Hvilket av 
partiene skal påta seg ansvaret for at ikke velgerne får se de politiske utfallene som de ble 
forespeilet før valget?  

 
• Flerpartiregjeringer som blir forhandlet frem før valg.  
Denne form for regjering er sammensatt av flere partier, som kollektivt kontrollerer et flertall i 
nasjonalforsamlingen. Men til forskjell fra den forrige regjeringstypen, har partiene som utgjør 
denne formen for regjeringssamarbeid, allerede før valget offentliggjort at de vil danne re-
gjering og utøve politikk i fellesskap dersom valgresultatene tillater det. Uenighet mellom 
regjeringspartiene kan bidra til å gjøre ansvarsforholdet uklart, men desto tettere bånd det er 
mellom regjeringspartiene, det vil si om de for eksempel har lagt frem et felles regjerings-
program eller stiller med felles valglister, desto enklere vil det være for velgerne å holde 
regjeringen ansvarlig.  
 

• Ettpartiregjeringer som blir støttet av et absolutt flertall i nasjonalforsamlingen. 
I denne situasjonen sitter et parti alene i regjeringsposisjon samtidig som det blir støttet av et 
absolutt flertall i nasjonalforsamlingen. Partiet kontrollerer både den utøvende og lovgivende 
makt. I de tilfeller partiet ikke er splittet, men opptrer disiplinert i nasjonalforsamlingen, til 
fordel for regjeringens politikk, vil det være enkelt for velgerne å holde sine representanter 
ansvarlig for den politikken som blir ført. 

NASJONALFORSAMLINGENS KONSTITUSJONELLE MAKT 

Valgsystem og regjeringens status alene er ikke tilstrekkelig for å fullt ut kunne si noe 

om opposisjonens potensial til å utøve innflytelse på den politiske beslutningspro-

sessen. Vi må også se på nasjonalforsamlingens og opposisjonens konstitusjonelle 

makt. Powell (1989) sier for det første at velgere, hvis politiske parti blir en del av 

regjeringen, blir effektivt representert i den politiske beslutningsprosessen. For det 

andre at velgere, hvis parti formelt er anerkjent som regjeringens faste samarbeids-

parti, og som på grunn av denne statusen konsulterer regjeringen regelmessig, blir 

representert indirekte i den politiske beslutningsprosessen. For det tredje sier Powell at 

velgere, hvis politiske parti verken deltar direkte i regjering eller har status som 

regjeringens faste forhandlingspartner, er avhengig av en rekke institusjonelle pro-

sedyrer dersom de skal oppleve å bli effektivt representert i den politiske beslutnings-

prosessen. Effektiv representasjon av disse velgerne er avhengige av at partiene vinner 

seter i nasjonalforsamlingen proporsjonalt med antall stemmer vunnet ved valg, og at 

den lovgivende beslutningsprosessen er organisert på en slik måte at den gir opposi-

sjonen mulighet til å utøve innflytelse på politiske utfall. Hvilke konstitusjonelle 
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prosedyrer oppmuntrer til at opposisjonen kan utøve innflytelse på lovgivnings-

prosessen? Powell (2000: 31) skiller regler som oppmuntrer et flertall til å kontrollere 

den politiske beslutningsprosessen fra regler som oppmuntrer alle partiene i nasjonal-

forsamlingen til å utøve innflytelse på beslutningsprosessen proporsjonalt med antall 

seter de har vunnet i den lovgivende forsamling. Komiteer blir sett på som et av de 

mest innflytelsesrike organisatoriske trekkene ved et parlamentarisk system. En god 

indikator på opposisjonens mulighet til å utøve innflytelse på den politiske beslut-

ningsprosessen vil derfor være å se på hvordan det parlamentariske komitésystemet er 

organisert.25 Flertallet av komiteene i parlamentariske system representerer mikrosam-

funn av nasjonalforsamlingen. I en rekke land vil det være slik at flertallet i nasjonal-

forsamlingen dominerer komiteenes arbeid, men i noen tilfeller er de også organisert 

på en slik måte at de beskytter minoritetenes interesser. Lovgivende forsamlinger med 

stor innflytelse på den politiske beslutningsprosessen har et godt utviklet komitésys-

tem, som bidrar til at lovgivende ekspertise er generert til de fleste politiske områder. 

Sterke komiteer er en nødvendig forutsetning for effektiv parlamentarisk innflytelse i 

den politiske beslutningsprosessen. Følgende trekk må være til stede dersom opposi-

sjonen skal kunne utøve innflytelse i lovgivningsprosessen: mange komiteer; komi-

teene må være spesialisert; komiteene bør være organisert på en slik måte at de korre-

sponderer med statsrådenes og departementenes ansvarsområder; medlemmene av de 

ulike komiteene bør spesialisere seg innenfor et fagfelt; plasser i komiteene bør bli 

distribuert proporsjonalt med antall seter et parti har i nasjonalforsamlingen og leder-

posisjonene i komiteene må bli fordelt mellom medlemmer fra posisjon og opposisjon 

(Mattson og Strøm 1995: 249-308).  

”POTENSIAL” FOR REPRESENTATIVITET 

Ut fra den teoretiske diskusjonen ovenfor viser det seg at ansvarligheten mellom 

velger og representant blir vanskeliggjort i et politisk regime hvor den utøvende makt 

består av to aktører, som begge har potensial til å utøve makt. Uansett politisk system 

blir det vanskelig for velgeren å vite hvilken av aktørene som bør roses eller rises ved 

valg, ettersom konstitusjonen ikke er klar i mandatfordelingen mellom presidenten og 

                                              
25 En parlamentarisk komite er en undergruppe i nasjonalforsamlingen, som vanligvis blir brukt til å utføre spesifikke orga-
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statsministeren. Et semipresidensielt regime har i noen situasjoner  potensial til å være 

representativt. Under forhold hvor presidenten ikke er medlem av flertallet vil opposi-

sjonens velgere, ikke bare bli representert i nasjonalforsamlingen, men også i den 

utøvende makt gjennom presidenten. En president i et semipresidensielt regime har 

konstitusjonell makt, som kan gi opposisjonens velgere en følelse av å bli representert 

av en politisk aktør med kapasitet til å utøve innflytelse, på tross av at de ikke blir 

representert av det parlamentariske flertallet. Under systemet hvor det er et fravær av 

flertall, vil det semipresidensielle regimet ha et forholdsvis stort potensial til å være 

representativt. Under disse forholdene blir verken presidenten eller statsministeren 

støttet av et flertall i nasjonalforsamlingen. Regjeringen er under semipresidensielle 

regimer avhengig av nasjonalforsamlingens tillit for å kunne utøve makt, og vil i en 

mindretallssituasjon kunne bli felt dersom den velger å ikke lytte til opposisjonens 

stemme.  

                                                                                                                                             
nisatoriske oppgaver (Mattson og Strøm 1995: 249).  
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FRANSK SEMIPRESIDENSIALISME 

Formålet med dette kapitlet er å komme frem til en mer avansert modell for å ana-

lysere institusjonell praksis under den femte franske republikk. I den utvidede model-

len ser jeg på hvordan forholdet mellom president og statsminister endrer seg når deres 

forhold til flertallet i nasjonalforsamlingen endrer seg. I tillegg vil jeg analysere for-

holdet mellom den utøvende og lovgivende makt. I figur 2 har jeg satt opp en analytisk 

modell, som viser hvordan jeg tenker å analysere det franske semipresidensielle regi-

met for å gi en mer helhetlig forståelse av hvordan det fungerer når maktforholdet 

mellom institusjonene forandrer seg. Det franske semipresidensielle regimet har, slik 

jeg ser det, gjennomgått fire politiske systemer. Med utgangspunkt i denne modellen 

vil jeg diskutere om de normative demokratiske verdiene som ansvarlighet og repre-

sentativitet endrer seg når vi går fra et politisk system til et annet.  

For det første forventes det at det skjer en endring i forholdet mellom presi-

denten og statsministeren når presidentens forhold til flertallet forandrer seg. For det 

andre forventes det at forholdet mellom den utøvende og lovgivende makt forandrer 

seg når presidentens forhold til flertallet endrer seg. Disse to faktorene vil kunne gi 

utslag på regimets grad av representativitet og ansvarlighet. 
 

Figur  2 Forholdet mellom politisk system, representativitet og ansvarlighet 
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FRA EN GENERELL MODELL TIL ANALYSEN AV DET FRANSKE SEMIPRESIDENSIELLE 
REGIMET  

Modellen som Duverger har utarbeidet for den franske femte republikk består av tre 

politiske systemer: presidenten er sjef for flertallet, presidenten er ikke medlem av 

flertallet og fravær av flertall, og skiller seg bare unntakskvis fra den generelle 

analysemodellen. De to førstnevnte systemene er aktuelle kategorier for Frankrike 

etter at det semipresidensielle regimet ble innført i 1962. Kategorien fravær av flertall 

er kun av historisk interesse.   

Følgende presidentskap blir plassert under kategorien presidenten er sjef for 

flertallet: Charles de Gaulle 1962-1965, 1965-1969, Georges Pompidou 1969-1973, 

Valéry Giscard d’Estaing 1974-1981, François Mitterrand 1981-1986, 1988-1993 og 

Jacques Chirac 1995-1997 (Duverger 1996: 533).26 

Under systemet hvor presidenten ikke er medlem av flertallet plasseres to 

perioder: Mitterrand 1986-1988 og 1993-1995, og jeg kan tilføye Chirac 1997-2002. 

Denne situasjonen har i Frankrike populært blitt kalt la cohabitation. Begrepet betyr 

samboer og symboliserer maktdelingen som oppstår mellom president og statsminister 

under dette systemet. I den generelle analysen ble det hevdet at presidenten spiller en 

nøytral rolle under disse forholdene, men under det franske semipresidensielle regimet 

er det mer sannsynlig at presidenten vil kunne fremstå som talsmann for opposisjonen 

under disse periodene (Duverger 1996: 546-574; 1985: 568). 

Systemet, hvor det er fravær av flertall, er ikke lenger aktuell i en fremtidig 

analyse av det franske regimet slik som den institusjonelle praksis har utviklet seg 

under den femte republikk. Dette skyldes bipolariseringen av det franske politiske 

systemet og fremveksten av disiplinerte flertall i nasjonalforsamlingen. Den franske 

femte republikk befant seg i en slik situasjon under de Gaulles første presidentperiode, 

fra 1958 til 1962. Dette var før den franske femte republikk ble et semipresidensielt 

regime og det bipolære systemet, som er utgangspunkt for Duvergers analysemodell, 

ble etablert.27 Ettersom Duverger ikke anser denne kategorien som aktuell for det 

                                              
26 Chiracs inneværende periode faller også innunder denne kategorien. 
27 De Gaulle brukte i denne perioden alle de midlene som konstitusjonen tillot ham for å få gjennomført sin politikk. Denne 
kategorien har også blitt kalt referendumdemokrati - présidentialisme plébicitaire, fordi de Gaulle ofte benyttet seg av folke-
avstemninger i situasjoner hvor han visste det ville bli vanskelig å samle nok støtte i nasjonalforsamlingen (Duhamel 1993: 
47). De Gaulles etterfølgere har ikke brukt folkeavstemninger som en form for kabinettspørsmål slik som de Gaulle var kjent 
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franske regimet under den femte republikk går han heller ikke i dybden når det gjelder 

å diskutere hvordan regimet vil operere under dette systemet. Det blir nevnt at dersom 

et slikt system skulle gjenoppstå under den franske femte republikk er det sannsynlig 

at medlemmene i nasjonalforsamlingen vil kunne utøve større innflytelse på politiske 

utfall. 

Duverger åpner for at et fjerde politisk system skal kunne materialisere seg 

under den femte republikk; presidenten er medlem av, men ikke sjef for flertallet. I den 

generelle analysemodellen ble det antatt at statsministeren i denne situasjonen ville 

spille en dominerende rolle i den politiske beslutningsprosessen samtidig som presi-

denten ville bli paralysert. Duverger hevder det er lite sannsynlig at en president under 

det franske semipresidensielle regimet kan spille en slik passiv rolle, og ser derfor på 

denne kategorien som lite aktuell for den franske femte republikk etter 1962. 

Denne inndelingen blir begrunnet ved hjelp av to argumenter. For det første har 

det siden 1962 alltid eksistert et disiplinert flertall i nasjonalforsamlingen. Dette fler-

tallet har vært villig til å støtte regjeringen, og ingen regjeringer er blitt felt etter 1962. 

For det andre har presidentens rolle, historisk og symbolsk, fått en dominerende posi-

sjon under den femte republikk. Dette har gjort det vanskelig å redusere ham til 

maktesløshet. Duverger kategoriserer den institusjonelle praksis under den femte repu-

blikk som vist i tabell 1. 

Tabell 1 Institusjonell praksis under den femte republikk i henhold til Duverger 
Referendum Demokrati1 Presidenten er sjef for flertallet Presidenten er ikke medlem av 

flertallet 
Presidenten er medlem av, 
men ikke sjef for flertallet 

1958-1962 1962-1965 1986-1988 - 

- 1965-1969 - - 

- 1969-1974 - - 

- 1974-1981 - - 

- 1981-1986 - - 

- 1988-1993 1993-1995 - 

- 1995-19972 1997-20022 - 

- 2002-2 - - 

1 Terminologien referendumdemokrati er hentet fra Duhamel (1993: 47). Duvergers terminologi er fravær av flertall i nasjonalforsamlingen.  
2 Mine plasseringer   

                                                                                                                                             
for. De Gaulle gikk av i 1969 etter at han bare fikk 46.8% oppslutning om en ønsket reform av senatet og de franske 
regionene. De Gaulle tolket dette negative flertallet som mistillit fra folket (Knapp og Wright 2001: 56).  
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DISKUSJON AV DUVERGERS PREMISSER 

Premissene for Duvergers analytiske modell er for det første at det vokste frem et 

stabilt flertall og en opposisjon i nasjonalforsamlingen på begynnelsen av 1960 70-

tallet i fransk politikk. For det andre stemte dette flertallet disiplinert i parlamentet til 

fordel for den utøvende makt. Spørsmålet er om flertallet under den franske femte 

republikk er enhetlig, og om dette enhetlige flertallet vil godta én aktør som sin felles 

sjef. En slik situasjon har aldri funnet sted under den femte republikk, og utviklingen 

av det franske partisystemet peker mot økt grad av fragmentering. Det parlamentariske 

flertallet og regjeringen har nesten uten unntak bestått av flere partier. Disse allianse-

partiene har i liten utstrekning akseptert presidenten, i de tilfeller hvor han eller hun 

har operert som både statsoverhode og den reelle regjeringssjefen, som felles leder. 

Under samboerskapsperiodene er det statsministeren som har fått problemer med å bli 

akseptert som felles leder for partiene som inngår i regjeringsalliansen. Selv ikke 

general de Gaulle ble akseptert som lederen for De Uavhengige under sitt presi-

dentskap. Det ikke-gaullistiske høyre støttet regjeringens politikk i nasjonalforsam-

lingen, men hadde sine egne ledere (se kapittel 4 og 5).  

Disse nyansene kommer ikke frem i Duvergers modell av det franske semi-

presidensielle regimet, og det har ført til at to perioder er blitt plassert i feil kategori, 

etter min mening. Forutsetningen for å plassere en periode i kategorien presidenten er 

sjef for flertallet må for det første være at det eksisterer et parlamentsflertall, og for det 

andre at presidenten ikke bare er medlem av dette flertallet, men også blir akseptert 

som sjefen for det største partiet i flertallet. I Giscard d’Estaings presidentperiode, 

1974-1981, vil det være feilaktig å påstå at presidenten var akseptert som sjefen for et 

samlet flertall. Giscard var leder av RI - les Républicains Indépendants,28 men dette 

partiet hadde bare 55 seter i nasjonalforsamlingen. Gaullistpartiet, UNR-RPR29 var det 

dominerende partiet i flertallskoalisjonen i denne perioden, og presidenten hadde liten 

                                              
28 Giscards tilhengere har endret navn flere ganger. Partiet gikk under navnet RI fra 1962 til 1977, men skiftet til PR - Parti 
Républicain (1977-1997). I 1998 tok partiet navnet DL - Démocratie Libérale (Knapp og Wright 2001: 447).  
29 Gaullistpartiet har også endret navn en rekke ganger. Fra 1958-1967 gikk det under navnet UNR - Union pour la Nouvelle 
République. I 1967-1968 tok partiet navnet UNVe - Union des Démocrates pour la Ve République, og siden 1976 har partiet 
eksistert under navnet RPR - Rassemblement pour la République (Knapp og Wright 2001: 447).  
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kontroll over medlemmene av dette partiet. Det var Jacques Chirac, Giscard d’Estaings 

første statsminister, som var gaullistenes leder.30  

Jeg velger å beskrive Giscard d’Estaings presidentperiode som en situasjon hvor 

presidenten er medlem av, men ikke sjef for det største partiet i flertallsalliansen.31 

Den franske presidenten vil ikke være, slik som antatt i den generelle analysemodellen, 

paralysert i disse situasjonene, men vil oppleve å være i kontinuerlig maktkamp med 

statsministeren.32 Den andre situasjonen Duverger har feilplassert ut fra sine egne pre-

misser, er president Mitterrands situasjon fra 1988 til 1993. Etter parlamentsvalget i 

1988 var det verken et parti alene, eller en partikoalisjon som vant et absolutt flertall i 

nasjonalforsamlingen. PS - le Parti Socialiste,33 dannet en mindretallsregjering, som 

støttet seg på ulike partier i nasjonalforsamlingen.34 Denne perioden plasseres i en 

kategori som får navnet fravær av flertall i nasjonalforsamlingen.35  

Tabell 2 Revidert ugave av institusjonell praksis under den femte republikk 1962-2002 
Plebisitær 

presidensialisme 
Presidenten er sjef  for 

flertallet  
Presidenten er ikke 

medlem av flertallet  
Presidenten er 

medlem av, men ikke 
sjef for flertallet 

Fravær av flertall 

1958-1962 1962-1965 1986-1988 1974-1981 1988-1993 

- 1965-1969 1993-1995 - - 

- 1969-1973 1997-2002 - - 

- 1981-1986 - - - 

- 1995-1997 - - - 

 2002-    

 

I tabell 2 har jeg satt opp en revidert utgave av Duvergers opprinnelige modell av det 

franske semipresidensielle regimet. Den plebisitære presidensialismen fra 1958 til 

1962 er av historisk karakter. Under presidenten er sjef for flertallet har jeg plassert 

                                              
30 Chirac fremstod ikke som noen udiskutabel leder på denne tiden. Chirac hadde sammen med noen andre gaullistiske 
députées, valgt å støtte ikke-gaullisten Giscard d’Estaing under presidentvalgkampen i 1974, fremfor gaullisten Jacques 
Chaban-Delmas. Støtten fra denne gaullistiske gruppen førte til at gaullistene mistet presidentskapet for første gang under 
den femte republikk. Chirac ble av mange gaullister sett på som en forræder.  
31 Olivier Duhamel (1993) kaller denne situasjonen for le présidentialisme rationalisé - den rasjonaliserte presidensialismen. 
I denne kategorien plasserer han situasjoner som ikke umiddelbart passer inn i Duvergers modell.    
32 Det er stor sannsynlighet for at en fremtidig president vil kunne komme i samme situasjon som den Giscard d’Estaing 
opplevde ettersom vi, spesielt på den moderate høyresiden i fransk politikk, ser en økende grad av fragmentering.  
33 PS ble dannet i 1971 og oppstod som en sammenslåing av blant annet SFIO - Section Française de l’Internationale 
Ouvrière (1905-1971) og FGDS - Fédération de la Gauche Démocrate et Socialiste (1965-1968). 
34 Det franske regimet har vært nære ved å oppleve mindretallsregjeringer før det ble en realitet i 1988. Det er derfor noe 
underlig at ikke Duverger er åpen for at det franske politiske regimet ikke alltid vil produsere et flertall i nasjonalfor-
samlingen.   
35 Duhamel (1993) plasserer også denne situasjonen under den rasjonaliserte presidensialismen. Jeg oppfatter den 
institusjonelle praksisen under disse to periodene som så forskjellig at det ikke er naturlig å plassere dem i samme kategori. 
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følgende perioder: 1962-1965, 1965-1969, 1969-1973, 1981-1986, 1995-1997.36, 37 ka-

tegorien, presidenten er ikke medlem av flertallet finner vi periodene: 1986-1988, 

1993-1995 og 1997-2002. Under systemet presidenten er medlem av, men ikke sjef for 

flertallet plasseres perioden 1974-1981 og under systemet hvor det er fravær av flertall 

finner vi perioden 1988-1993. 

MOT EN MER NYANSERT ANALYSEMODELL 

Med utgangspunkt i Duvergers opprinnelige semipresidensielle analysemodell har 

Duhamel foreslått en modell med sju kategorier. Denne modellen gir et mer nyansert 

bilde av relasjonene mellom den utøvende makt og det parlamentariske flertallet under 

den franske femte republikk. I denne modellen er også presidentens maktpotensial 

avhengig av to faktorer: sammensetningen av det parlamentariske flertallet og forhol-

det mellom presidenten og dette parlamentariske flertallet. I tillegg blir det gitt en mer 

detaljert beskrivelse av flertallets sammensetning.38 Det tas hensyn til om det er et 

parti som har vunnet flertall alene i nasjonalforsamlingen eller om vi har å gjøre med 

en koalisjonsregjering. Under perioder med koalisjonsregjeringer, skiller modellen 

mellom regjeringer hvor det er et balansert forhold mellom koalisjonspartiene og 

regjeringer hvor det er et av partiene som dominerer. Modellen inkluderer også 

elementer fra Duvergers opprinnelige modell, hvor det blir tatt hensyn til om presiden-

ten er sjef for flertallet eller om han ikke er medlem av flertallet. I min analyse ser jeg 

det som hensiktsmessig å legge til periodene hvor presidenten er medlem av, men ikke 

sjef for flertallet og hvor det er fravær av flertall. Kombinasjoner av disse elementene 

fører til ulik grad av makt for presidenten, statsministeren og de deputerte. Når 

presidenten er sjef for et parti, som alene har vunnet et absolutt flertall i nasjonalfor-

samlingen, er hans potensial til å utøve makt på sitt sterkeste. Presidentens maktpoten-

sial er på sitt svakeste i de tilfeller hvor han er i opposisjon til et parti, som alene har 

                                              
36 Chiracs presidentperiode fra 1995-1997 kunne kanskje ha blitt plassert under presidenten er medlem av, men ikke sjef for 
flertallet. RPR var sterkt splittet mellom Chirac- og Balladurtilhengere under denne perioden ettersom begge disse gaullistene 
hadde stilt som kandidater under presidentvalget i 1995. Chirac hadde dessuten vært lite inkluderende når regjerings-
kabinettet skulle settes sammen. Balladur-tilhengerne ble nærmest ekskludert fra statsrådsposisjonene. Jeg velger allikevel å 
plassere denne perioden under denne kategorien, ettersom Chirac var mannen som bygde opp det moderne gaullistpartiet og 
har beholdt en spesiell status i dette partiet. Hans seier ved presidentvalget våren 2002 er et bevis på at han fortsatt har 
kapasitet til å samle støtte fra RPR.   
37 Den inneværende perioden 2002- kan også plasseres under denne kategorien. 
38 Duhamel opererer også med begrepet relativt flertall. Jeg mener det er legitimt å snakke om enten et absolutt flertall eller 
et fravær av flertall. Et relativt flertall betyr i realiteten at det er et fravær av flertall i nasjonalforsamlingen.  

44 



 

vunnet et absolutt flertall i nasjonalforsamlingen. Mellom disse to situasjonene finnes 

en rekke ulike scenarier (Elgie 1999c: 80-81).  

I tabell 3 har jeg satt opp min tolkning av kombinasjonene mellom disse ulike 

elementene. Det første settet av scenarier oppstår når presidenten er sjef for flertallet. I 

denne perioden har presidenten vært den ledende aktøren i den utøvende makt, men vi 

ser samtidig at flertallets sammensetning har vært forskjellig. I en toårsperiode har en 

ettpartiregjering regjert alene, med et flertall i nasjonalforsamlingen. Fra 1984 til 1986 

var François Mitterrand president. Laurent Fabius ble utpekt som ny statsminister etter 

at Pierre Mauroy hadde blitt avsatt av presidenten. Statsminister Mauroy hadde ledet 

en regjering bestående av PS og PCF - le Parti Communiste Français fra 1981 til 

1984, men etter at Mitterrand ønsket at PS skulle føre en økonomisk innstrammings-

politikk valgte PCF å trekke fra samarbeidet. Koalisjonsregjeringer med et domine-

rende parti er en av de vanligste regjeringsformene under den femte republikk. En slik 

situasjon hadde vi under de Gaulle fra 1962 til 1968 og 1968 til 1969, under Pompidou 

fra 1969 til 1974 og under Mitterrand fra 1981 til 1984. Under de Gaulle og Pompidou 

var det gaullistene som dominerte regjeringen, men de var avhengig av støtte fra 

Giscard d’Estaings parti, RI, fordi de selv ikke hadde vunnet et absolutt flertall i nasjo-

nalforsamlingen. Perioden fra 1968 til 1974 var av en spesiell karakter. Ved parla-

mentsvalget i 1968 vant gaullistene alene et flertall av setene i nasjonalforsamlingen. 

De valgte allikevel å danne en koalisjonsregjering med RI, av respekt for valgallian-

sen. Mitterrand og PS vant også et absolutt flertall ved parlamentsvalget i 1981, men 

dannet koalisjonsregjering med PCF ettersom seieren ikke ville vært mulig uten denne 

valgalliansen mellom PS og PCF. PCF fikk dårlig uttelling i dette PS-dominerte 

regjeringssamarbeidet, og valgte å forlate regjeringen etter fire år.39, 40 Det absolutte 

flertallet i nasjonalforsamlingen, under systemet hvor presidenten er sjef for det største 

partiet i flertallet, kan ved én anledning karakteriseres som en mer balansert koalisjon. 

                                              
39 Elgie (1999b: 81) har valgt å plassere periodene 1968-1974 og 1981-1986 under kategorien, hvor et parti alene har flertall i 
nasjonalforsamlingen. Dette kan forsvares ut fra at gaullistene (1968-1974) og sosialistene (1981-1986) i liten grad behøvde å 
ta hensyn til sine koalisjonspartnere i disse periodene ettersom de selv hadde vunnet et absolutt flertall i nasjonalfor-
samlingen. Jeg forsvarer min plassering av disse periodene med at gaullistene og sosialistene, på tross av å ha vunnet et fler-
tall alene i nasjonalforsamlingen, valgte å danne koalisjonsregjeringer.  
40 Ved parlamentsvalget i 2002 vant UMP – l’Union pour la Majorité Presidentielle et absolutt flertall i nasjonalforsamlingen 
med til sammen 357 av 577 seter (tabell 4). RPR vant et absolutt flertall av setene alene, ettersom 294 av 577 av disse setene 
gikk til RPR. 63 tilhørte DL. 
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Det vil si at koalisjonspartiene har vært mer likeverdige partnere. Under Chiracs 

presidentperiode fra 1995 til 1997, opplevde både UDF og RPR fragmentering og 

splittelser, men styrkeforholdet i antall seter vunnet i nasjonalforsamlingen var for-

holdsvis balansert. UDF satt med 227 av 577 seter og RPR kontrollerte 257 av 577 

seter (tabell 4).  

I de to samboerskapsperiodene under Mitterrand, 1986-1988 og 1993-1995, var 

UDF RPR-regjeringene balanserte, men i perioden fra 1986 til 1988 hadde statsmi-

nister Chirac kontroll over et flertall, som bestod av to medlemmer mer enn det han 

trengte for å kontrollere et absolutt flertall.41 Statsminister Balladur hadde på sin side, 

kontroll over et overveldende flertall i perioden 1993-1995. De moderate høyrepar-

tiene hadde til sammen vunnet 484 av 577 seter i nasjonalforsamlingen (tabell 4). 

Samboerskapsperioden under Chiracs presidentskap, 1997-2002, kan karakteriseres 

som en koalisjonsregjering med et dominerende parti. PS dominerte koalisjonen med 

sine 250 seter i nasjonalforsamlingen (tabell 4), men regjeringen bestod av partier fra 

hele det politiske spekteret på venstresiden, fra kommunistpartiet til miljøpartiet. PS 

var avhengig av å inngå valgallianser med disse partiene for å sikre seg regjerings-

makt.42  

I situasjoner hvor presidenten er medlem av, men ikke sjef for det største partiet 

i flertallet, gjennomgikk presidenten først en periode, hvor gaullistene dominerte 

flertallet (1974-1978).43 Men etter at president Giscard d’Estaings tok initiativ til å 

danne UDF - Union pour la Démocratie Française44 før andre valgomgang ved parla-

mentsvalget i 1978, ble forholdet mer balansert. UDF vant 136 seter i nasjonalforsam-

lingen, mot RPRs 154 (tabell 4).45  

                                              
41 Parlamentsvalget i 1986 skiller seg ut ved at det ble organisert under et proporsjonalvalgsystem (d’Hondt med en nasjonal  
sperregrense på 5% (Heidar og Berntzen 1998: 231)). UDF og RPR valgte å stille med felles kandidater i alle valgkretser. Det 
er derfor ikke mulig å skille deres stemmer fra hverandre (tabell 4).  
42 De andre partiene i den PS-dominerte regjeringen vant henholdsvis: PCF, 36; miljøpartiene, 8 og andre moderate venstre,  
26 seter i nasjonalforsamlingen (tabell 4).   
43 President Giscard d’Estaing utpekte sjefen for gaullistene til statsminister. Giscard håpet at han på denne måten kunne 
sikre seg kontroll over gaullistene. Statsminister Chirac hadde andre planer enn å være presidentens marionett og valgte å gå 
av som statsminister i 1976, fordi han ikke fikk den handlingsfriheten han ønsket.  
44 UDF var en konføderasjon mellom de ulike partiene i sentrum og på den moderate høyresiden i fransk politikk. 
Samarbeidet bestod av presidentens eget parti PR, CDS - Centre des Démocrates Sociaux og andre mindre partier i sentrum 
og på den moderate høyresiden (Stevens 1992: 228-232).  
45 Under Giscards første fire år som president hadde gaullistene dominert flertallet med 183 seter i nasjonalforsamlingen. 
Presidentens eget parti hadde 33 (Lançelot 1998: 58).  
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I perioder hvor det har vært fravær av flertall har den franske femte republikk 

erfart en situasjon hvor det ble dannet en minoritetsregjering bestående av et parti. PS 

vant 277 av 577 i seter i nasjonalforsamlingen i 1988, og ble sittende perioden ut (ta-

bell 4).  

Tabell 3 Styrkeforholdet mellom presidenten, statsministeren og nasjonalforsamlingen 
Absolutt Flertall Presidentens forhold til 

flertallet i 
nasjonalforsamlingen 

 
Ettpartiregjering Koalisjon med et 

dominerende 
parti 

Balansert 
koalisjon 

Fravær av flertall 

Presidenten er sjef for 
flertallet 

1984-1986 1962-1968 
1968-1973 
1973-1974 
1981-1984 

2002- 

1995-1997 
 

 

Presidenten er ikke medlem 
av flertallet 

 1997-2002 1986-1988 
1993-1995 

 

Presidenten er medlem av, 
men ikke sjef for flertallet  

 1974-1978 1978-1981  

Fravær av flertall 
 

   1988-1993 

Kilde: Bygger på Elgie (1999b: 81) 

REGJERINGENS STATUS 

Gjennomgangen ovenfor viser at alle regjeringer under den femte republikk, med 

unntak av to, har vært koalisjonsregjeringer med støtte av et flertall i nasjonalforsam-

lingen. Unntakene er ettpartiregjeringen, som ble støttet av et absolutt flertall i nasjo-

nalforsamlingen fra 1984 til 1986, og minoritetsregjeringen, som bestod av et parti 

uten faste støttepartier i nasjonalforsamlingen fra 1988 til 1993. Regjeringer som blir 

støttet av et flertall i nasjonalforsamlingen, har potensial til å gjennomføre sin politikk 

uten å forhandle med opposisjonen i nasjonalforsamlingen. Det franske politiske syste-

met har derfor under store deler av den femte republikks historie hatt anledning til å 

gjennomføre sin politikk, og bli holdt ansvarlig for den politikk de har ført. 

“LE SCRUTIN UNINOMINAL MAJORITAIRE À DEUX TOURS” 

Reglene som styrer parlamentsvalget i Frankrike ble ikke innført for at så mange 

interesser som mulig skulle bli representert i nasjonalforsamlingen og delta i den poli-

tiske beslutningsprosessen. Michel Debré var tilhenger av å skrive et single-member-

district-plurality-system2 - det britiske systemet, inn i konstitusjonen. Dette valgsy-

stemet ville øke sannsynligheten for at et parti alene ville vinne et absolutt flertall av 

setene i nasjonalforsamlingen etter parlamentsvalg. Debré var av den oppfatning at alle 

valgsystem, med unntak av det britiske, ville svekke regjeringens kapasitet til å utøve 
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makt (gjengitt i Huber 1996: 49). Debré ble ikke hørt. Det britiske valgsystemet ble 

ikke innført. Reglene som styrer parlamentsvalget i Frankrike er ikke en del av den 

konstitusjonelle teksten, men kan endres av et absolutt flertall i nasjonalforsam-

lingen.46 Det finnes ulike forklaringer på hvorfor Debré ikke fikk gjennomslag for å 

innføre det britiske valgsystemet i den franske konstitusjonen av 1958. Ehrmann og 

Chain (1992: 208) hevder for eksempel at det britiske single-ballot-plurality-system 

aldri er blitt innført i Frankrike, fordi forholdene ikke har ligget til rette for det. De to 

blokkene som måtte etableres for at et slikt system skulle kunne fungere, har vært 

altfor fragmenterte. Flertallsvalgsystemet i to omganger ble valgt ut fra naturlige forut-

setninger som var til stede i det franske samfunnet.47  

Flertallsvalgmetoden i to omganger har fått sterk innflytelse på hvilke strategier 

franske partier har måttet velge for på den ene siden å få valgt inn representanter i 

nasjonalforsamlingen, og på den andre siden bli medlem av en flertallskoalisjon slik at 

de også kunne delta i regjering. I forrige kapittel så vi at Duvergers lov om forholdet 

mellom valg- og partisystem tok utgangspunkt i tre elementer: reglene for hvordan 

stemmer blir overført til seter i nasjonalforsamlingen, hvilke beslutninger partiene tar 

når de presenterer kandidater i de ulike valgkretsene og hvilke beslutninger velgerne 

tar når de avgir sine stemmer. Under flertallsvalgmetoden i to omganger har partienes 

evne og vilje til å inngå valg- og regjeringsallianser med andre partier vært helt avgjør-

ende for et partis mulighet til å utøve innflytelse på den politiske beslutningsprosessen. 

Sperregrensen, som ble satt til 12.5 % i 1978, 48 har bidratt til at partier som ikke har 

vært villige til å alliere seg med andre partier, eller som ikke er blitt akseptert som 

alliansepartier, har funnet det vanskelig å bli representert i nasjonalforsamlingen.49  

Det franske valgsystemet har frem til nå stilt partiene overfor et forholdsvis 

klart valg; å delta i en av koalisjonene som har som mål å vinne et flertall i nasjonal-

                                              
46 Endring fra et flertallsvalgsystem til et proporsjonalvalgsystem har inntruffet en gang under den femte republikk. Det 
skjedde under PS regjeringen før valget i 1986. Det første den konservative RPR UDF-regjeringen gjorde da de vant parla-
mentsvalget i 1986, var å gjeninnføre le scrutin majoritaire uninominal à deux tours.  
47 Det kan også ha vært stor uenighet blant ledende politikere, som førte til at valgreglene ble holdt utenfor den konstitu-
sjonelle teksten. En slik fremgangsmåte tillot regjeringen å la folket si ja eller nei til den nye konstitusjonen uten å spesifisere 
valgreglene (Huber 1996: 51).  
48 For at en kandidat skal kunne få stille til valg i andre og avgjørende valgrunde må han eller hun ha vunnet minst 12.5% av 
de registrerte velgernes stemmer i første valgomgang  
49 Sperregrensen, som avgjør hvilke kandidater som skal få delta i andre valgomgang, er blitt endret ved lov en rekke ganger, 
og blitt mer og mer restriktiv. Ved valget i 1962 var den satt til 5%. Ved parlamentsvalgene i 1967, 1968 og 1973 var sperre-
grensen 10%. Fra og med parlamentsvalget i 1978 har sperregrensen vært 12.5% (Knapp og Wright 2002: 163).  
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forsamlingen og utøve makt, eller politisk marginalisering på nasjonalt plan (Knapp og 

Wright 2001: 264). Utviklingen av et toblokksystem, bestående av en høyre- og en 

venstreblokk, tok form i begynnelsen av den femte republikk. De Gaulle hadde erklært 

seg som motstander av politiske partier og ønsket ikke å assosieres med dem. De 

Gaulles mistillit til politiske partier forhindret ikke fremveksten av en organisasjon, 

hvis lim som holdt den sammen var medlemmenes lojalitet til de Gaulle og den femte 

republikks institusjoner (Ehrmann og Chain 1992: 261; Duverger 1985: 485). Georges 

Pompidou, den femte republikks andre statsminister og senere president, ble tidlig klar 

over at den parlamentariske logikken under den femte republikk krevde at en 

president, som ønsket å utøve innflytelse i den politiske prosessen, var avhengig av å 

bli støttet av et flertall i nasjonalforsamlingen. Pompidou utviklet UNR til et moderne 

masseparti og en valgmaskin (Stevens 1992: 226). Under navnet UDR - Démocrates 

pour la Cinquième République, dominerte gaullistene fransk politikk frem til begyn-

nelsen av 1970-tallet. Gaullistene beholdt en sterk posisjon i denne perioden takket 

være støtten de fikk fra det ikke-gaullistiske moderate høyrepartiet RI. RI ble ledet av 

Valery Giscard d’Estaing. De moderate høyrepartiene dominerte den politiske arena 

under den franske femte republikk frem til 1981 på grunn av denne samarbeidsstrate-

gien.  

Det tok tid før de andre partiene greide å tilpasse seg dynamikken i det nye 

valgsystemet. Det tok også tid før velgerne var villige til å stemme på andre kandidater 

enn de som ble sett på som opprettholdere av de gaullistiske verdier og institusjoner. 

Under den femte republikks første år forsøkte sentrumspartiene å opprettholde sin 

selvstendighet ved å ikke forhandle om gjensidige tilbaketrekninger med andre partier 

før andre valgomgang. Sentrumspartiene håpet på denne måten å beholde den vippe-

posisjonen som de hadde hatt under den fjerde republikk. Men flertallsvalgmetoden i 

to omganger og den høye sperregrensen straffet partier som befant seg i en ideologisk 

posisjon mellom de to blokkene. Presidensialiseringen av det franske politiske syste-

met,50 som bidro til at siste valgrunde ble en duell mellom to kandidater, bidro ytterli-

gere til å svekke sentrums posisjon. Under den femte republikk har den andre valg-

                                              
50 Begrepet: ”presidensialiseringen av det franske politiske systemet” ble innført etter at franskmenn begynte å velge repu-
blikkens presidenten direkte (Huber 1992: 23).  
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omgangen under presidentvalg, med unntak av to valg, stått mellom en høyre- og en 

venstrekandidat.51 I begynnelsen av den femte republikk opparbeidet presidenten seg 

en sentral posisjon, og et parti som ikke kunne presentere en troverdig presidentkandi-

dat ble heller ikke oppfattet som et parti med ambisjoner til å utøve makt. Mangel på 

samarbeidspartnere og feil strategi gav sentrum dårlig uttelling ved valg. Partiene i 

sentrum ble gradvis absorbert av alliansene som vokste frem til høyre og venstre for 

sentrum. Mange av de små sentrumspartiene valgte å bli medlemmer av UDF da denne 

konføderasjonen ble opprettet ved parlamentsvalget i 1978 (Bartolini 1984: 106).  

 Venstresiden opplevde å få dårlig oppslutning hos velgerne ved de første parla-

mentsvalgene under den femte republikk.52 Alliansedannelsen på den moderate 

høyresiden førte til at venstresiden også måtte begynne å samarbeide ved valg, dersom 

de skulle ha sjanse til å vinne et flertall i nasjonalforsamlingen under de gjeldende 

valgreglene. Etter en lang periode med prøving og feiling ved flere parlaments- og 

presidentvalg, vant den grupperingen av sosialister frem som så det som hensikts-

messig å samarbeide med PCF fremfor med sentrum. Mitterrand var tilhenger av 

denne strategien.53 Han dannet PS i 1971, og begynte å bygge en valgallianse som 

inkluderte PCF. Sosialistpartiet valgte et samarbeid med PCF fremfor sentrum, fordi 

denne strategien gav dem bedre uttelling i valgene. Det viste seg at lojaliteten til PS’ 

egne velgere var større når de ble bedt om å gi sin stemme til en PCF kandidat i andre 

valgomgang, enn når de ble bedt om å stemme på en kandidat fra det politiske 

sentrum. Ikke minst var lojaliteten hos PCF velgerne mye sterkere, når det gjaldt å 

stemme på en PS kandidat, som stod overfor en hvilken som helst høyrekandidat i 

andre valgomgang, enn sentrumsvelgernes vilje til å stemme på en PS kandidat, som 

møtte en moderat høyrekandidat i andre valgomgang (Bartolini 1984: 109). Samarbei-

det mellom PS og PCF ble raskt en valgsuksess. På tross av denne valgsuksessen ble 

                                              
51I presidentvalget 1969 møtte George Pompidou, RPR,  den mer sentrumsorienterte Alain Poher, i andre valgomgang. Våren 
2002 var hele Frankrike i sjokk da gaullisten Chirac, måtte duellere med den ekstreme høyrekandidaten Jean-Marie Le Pen i 
andre valgrunde.   
52 Det er flere årsaker til at kommunistiske og sosialistiske partier mistet velgere ved de første valgene under den femte repu-
blikk. For det første ble sosialistene nært forbundet med den fjerde republikks institusjoner, og måtte bære noe av skylden for 
at systemet ikke overlevde. For det andre var både kommunistene og sosialistene sterke motstandere av de nye institusjonene. 
Franske velgere sluttet opp om de Gaulle og de nye institusjonene og var lite villige til å stemme frem partier som ville sette 
den femte republikks institusjoner i fare.  
53 François Mitterand hadde vært en av de sterkeste kritikerne av de Gaulle og den nye republikkens institusjoner. Han hadde 
gått så langt som å kalle den nye republikken un coup d’état permanent – et kontinuerlig statskupp, på grunn av presidentens 
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det tidlig opplagt at det var PS som hadde mest å tjene på dette samarbeidet. Mitter-

rands ønske om å samarbeide med kommunistene var i henhold til Stevens (1992: 236) 

ikke motivert av hans sympatier for PCFs ideologiske tankegods. PS leder erklærte 

offentlig at hans målsetning var å stjele tre millioner av PCFs fem millioner velgere. 

PS var avhengig av en allianse med PCF for å vinne flertall av setene i nasjonalfor-

samlingen ved et nasjonalt valg. Paradoksalt nok kunne denne alliansen  mellom PS og 

PCF bare vinne flertall dersom PCF ble tilstrekkelig svekket. Et sterkt PCF skremte 

moderate velgere fra å stemme frem en PS-PCF allianse i regjeringsposisjon.54 PCFs 

leder, forstod tidlig at PCF var det partiet som fikk minst ut av dette samarbeidet, og 

erklærte at ”l’union est un combat”- unionen er en kamp.  

Det franske valgsystemet har bidratt til å skape et bipolært flerpartisystem, som 

består av to grupper. Det vil si at det har vokst frem et partisystem bestående av en 

høyre- og en venstreside. Begge blokkene består av flere partier. Takket være disse 

alliansene blir det dannet regjeringer med støtte av et flertall i nasjonalforsamlingen, 

og som en følge av dette vil regjeringene ha kapasitet til å gjennomføre sin politikk. 

Det har vist seg at det franske valgsystemet i mange tilfeller har bidratt til å gi velgerne 

et valg mellom to alternativer i andre valgomgang. Duellene i andre valgrunde har ofte 

vært mellom en høyre- og en venstrekandidat. Velgerne har kunnet bruke første valg-

omgang som et slags primærvalg. I den andre valgomgangen kan elektoratet velge 

mellom to reelle regjeringsalternativ, hvorav det ene vil vinne et absolutt flertall av 

setene i nasjonalforsamlingen. Flertallet vil igjen bidra til at regjeringen kan iverksette 

sin politikk. I andre valgrunde har det forekommet en duell mellom en venstre- og 

høyrekandidat i 73 % av alle valgkretser ved parlamentsvalgene i 1993 og 1997. Ved 

parlamentsvalget i 1988 var det en duell mellom høyre og venstre i 94 % av tilfellene 

(Knapp og Wright 2001: 250). Etter parlamentsvalget i 1974 var bipolariseringen av 

det franske politiske systemet nærmest perfekt. Nesten alle de politiske kreftene hadde 

på dette tidspunktet blitt absorbert av en av de to store blokkene. Forholdet mellom 

koalisjonspartiene innenfor hver av blokkene, var forholdsvis balansert. Hver av disse 

                                                                                                                                             
sterke stilling. Men på tross av sin sterke kritikk av de nye institusjonene, måtte Mitterrand tilpasse seg dem dersom han 
ønsket å fortsette sin politiske karriere.  
54 En rekke moderate venstrevelgere ville føle det som mer naturlig å gi sin stemme til en moderat høyrekandidat enn til det 
mer revolusjonære og udemokratiske PCF (Bartolini 1984: 115). 
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fire partiene kunne forvente å vinne rundt 25 % av stemmene under parlamentsvalg. 

Denne situasjonen som går under navnet le quadrille bipolaire, ble sett på som et 

naturlig produkt av de nye politiske institusjonene. Samtidig har konkurransen mellom 

de ulike partiene innenfor hver av blokkene sjeldent vært sterkere enn når partiene har 

hatt tilnærmet lik oppslutning blant velgerne, og vunnet et forholdsvis likt antall av 

seter i nasjonalforsamlingen (Knapp og Wright 2001: 245). Det franske politiske 

systemet har vist tendenser til å bli mer og mer effektivt og mindre og mindre repre-

sentativt. 

Flertallsvalgmetoden i to omganger bidrar til at det blir dannet absolutte flertall 

i nasjonalforsamlingen. Det absolutte flertallet av seter, som et parti eller en allianse 

vinner i nasjonalforsamlingen, blir produsert av reglene som overfører  velgernes 

stemmer til seter i nasjonalforsamlingen og gjengir ikke alltid velgernes ønsker. Dis-

proporsjonalitet oppstår både mellom alliansepartiene og mellom de to blokkene. 

Partier som velger en alliansefri strategi, eller som blir isolert, ekskluderes nesten uten 

unntak fra å bli representert i nasjonalforsamlingen og følgelig fra å utøve makt. De 

fleste valgsystem, det franske er ikke noe unntak, favoriserer de største partiene, og 

fremfor alt det mest vinnende partiet (Duhamel 1993: 150). Fra 1962 til 1981 var det 

den moderate høyresiden, anført av gaullistene, som nøt godt av systemets evne til å 

produsere flertall i nasjonalforsamlingen. I 1968 vant for eksempel gaullistene 60.16 

% av setene i nasjonalforsamlingen med 38 % av stemmene etter første valgomgang. 

De opplevde med dette resultatet en overrepresentasjon på 22.16 prosentpoeng (tabell 

4). I 1981 var det PS sin tur. Partiet vant 58.86 % av setene i nasjonalforsamlingen 

med 36.10 % av stemmene i første valgomgang. Overrepresentasjonen var i dette til-

fellet på 22.76 prosentpoeng (tabell 4). Den moderate høyresiden har tjent mest på inn-

føringen av le scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Årsaken til dette er at UDF 

og RPR har valgt å stille med felles kandidater allerede under den første valgrunden. 

Ved en slik strategi ødelegger ikke de moderate høyrekandidatene sine sjanser til å gå 

videre til andre valgomgang, ettersom de unngår å stjele stemmer fra hverandre. På 

denne måten er kandidaten som representerer det moderate høyre nesten garantert å 

vinne over 12.5 % av de stemmeberettiges stemmer, som må til for å gå videre til 

andre valgomgang. Venstresiden har hatt større problemer med å følge en slik strategi 
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fra første valgomgang, ettersom PCF lenge var et uakseptabelt valg for de moderate 

velgerne på venstresiden og i sentrum. Et samarbeid mellom PS og PCF under første 

valgrunde, kunne ha bidratt til at venstre fikk liten mulighet til å bli representert i 

andre valgomgang i de valgkretsene hvor alliansen ble presentert av en PCF kandidat 

allerede i første valgomgang. Skjevheten mellom de to samarbeidspartnerne på den 

franske venstresiden er blitt mer og mer ekstrem, og nådde en topp i 1981. Ved parla-

mentsvalget i 1981 opplevde PS en overrepresentasjon på 22.76 prosentpoeng. PCF 

erfarte samtidig en underrepresentasjon på 7.13 prosentpoeng. Selv i anledninger hvor 

PCF har forsøkt å opptre som moderate og gått inn for et reelt samarbeid, har de blitt 

sterkt underrepresentert når stemmer er blitt gjort om til seter i nasjonalforsamlingen. I 

1973 gikk PS og PCF til valg på et felles valgprogram. PCF opplevde allikevel en 

underrepresentasjon på 6.50 prosentpoeng (tabell 4).55 

Ser vi på forholdet mellom alliansene har ikke valgresultatene alltid reflektert 

velgernes ønsker. Ved valget i 1993 vant for eksempel det moderate høyre 83.88 % av 

setene i nasjonalforsamlingen med 44.10 % av stemmene i første valgrunde. Dette var 

en overrepresentasjon på 39.78 prosentpoeng. Det moderate venstre vant 42.70 % av 

stemmene og 16.12 % av setene. Det vil si en underrepresentasjon på 26.58 prosent-

poeng (tabell 4) 

 Med en sperregrense på 12.5 % forhindrer det franske valgsystemet små og iso-

lerte partier fra å vinne seter i nasjonalforsamlingen. I 1993 vant for eksempel miljø-

vernpartiene 11.10 % av stemmene i første valgomgang, men stod uten seter i nasjo-

nalforsamlingen etter valget. Det ekstreme høyrepartiet, FN - le Front National, vant 

under parlamentsvalgene i 1988, 1993 og 1997 henholdsvis 9.63 %, 12.90 %, og 15.30 

% av stemmene. I 1988 og 1997 vant de ett sete i nasjonalforsamlingen. I 1993 opp-

levde de å ikke bli representert. 56 Til sammenlikning vant FN under parlamentsvalget i 

1986, da valget foregikk ved hjelp av en form for proporsjonalvalgsystem, 35 seter i 

nasjonalforsamlingen med 9,70 % av stemmene. Det vil si 6.07 % av setene (tabell 4). 

I 1993 var det minst 24 % av velgerne som måtte føle at de ikke ble representert i 

                                              
55 Etter valgseieren i 1997, hvor den mer moderate Robert Hue, hadde overtatt ledelsen av PCF, og var innstilt på å opptre 
som en ansvarlig samarbeidspartner, erfarte PCF nok en gang å være det partiet som tapte mest på denne alliansen. Med 9.90 
% av stemmene vant partiet 6.24 % av setene i nasjonalforsamlingen. Det var en underrepresentasjon på 3.66 prosentpoeng. 
PS, på sin side, vant 43.33 % av setene med 23.80 % av stemmene; en overrepresentasjon på 19.53 prosentpoeng. 
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nasjonalforsamlingen. Les Verts – Miljøvernpartiet (De Grønne) tok før parlaments-

valget i 1997 konsekvensen av valgsystemets dynamikk og valgte å jouer le jeu - å bli 

med på leken. De Grønne gikk bort fra sin alliansefrie strategi, og for første gang 

under den femte republikk opplevde et miljøvernparti å bli representert i nasjonalfor-

samlingen. Miljøvernpartiene vant  6.90 % av stemmene i første valgomgang og 1.3 % 

av setene. Det vil si 8 seter. Det var en underrepresentasjon på 5.51 prosentpoeng 

(tabell 4).57 Ved parlamentsvalgene mellom 1962 og 2002 har det vist det seg 

vanskelig for partier som valgte en alliansefri strategi eller som ikke var akseptable 

”lekekamerater”, å vinne representasjon i den franske nasjonalforsamling.  

På tross av å ikke ønske eller få lov til å samarbeide med det moderate høyre, 

skaper FN reelle problemer for de moderate høyrepartiene i deres kamp om å vinne et 

flertall i nasjonalforsamlingen. FNs kapasitet til å stille med kandidater i andre valg-

omgang under parlamentsvalget i 1997, kan ha vært hovedårsaken til at det moderate 

høyre ikke vant flertall i nasjonalforsamlingen. FN stilte med en representant i 76 

valgkretser hvor venstre og det moderate høyre også stilte med hver sin representant. I 

disse ”trekantmøtene” vant venstresiden i 47 av 76 tilfeller. Den moderate høyresiden 

måtte nøye seg med å vinne i 29 valgkretser. Dersom FN og det moderate høyre hadde 

hatt en strategi om gjensidig tilbaketrekning i den andre valgomgangen, er det stor 

sannsynlighet for at høyresiden ville ha vunnet i flere av disse valgkretsene. Istedenfor 

ble deres stemmer splittet slik at venstresiden gikk av med seieren (Gravdal 1997: 8). 

Utviklingen mellom de moderate høyrepartiene og det ekstreme høyre er langt fra 

avklart. FN ble formelt splittet i to fraksjoner i 1999. Den ene fraksjonen blir fortsatt 

ledet av FNs opphavsmann, Jean-Marie Le Pen. Den andre fraksjonen blir ledet av 

Bruno Mégret, som i utgangspunktet var Le Pens ”kronprins”. FNs splittelse skyldes i 

liten grad uenighet om politikk, men bunner i stor uenighet om fremtidig politisk 

strategi. Le Pen ønsker ikke et samarbeid med det moderate høyre. Han er redd for at 

et slikt samarbeid vil skape tvil om FNs budskap. Mégret ønsker å øke partiets velger-

oppslutning, og mener den beste måten å gjøre det på, er å inngå valgallianser med 

andre partier. Splittelsen har vært preget av bitterhet, og det er lite sannsynlig at Le 

                                                                                                                                             
56 Ved parlamentsvalget i 2002 vant FN 9.63% av stemmene, men ingen seter i nasjonalforsamlingen (tabell 4).  
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Pen og Mégret skal kunne samarbeide i den nærmeste fremtid (Keesing’s Record of 

World Events 1999: 42743).58  

Det er stor uenighet internt i både UDF og RPR om hvordan de skal forholde 

seg til FN. FD ser det som uaktuelt å inngå en valgallianse med FN.59 Dette gjelder bå-

de på lokalt og nasjonalt nivå. Denne uenigheten har ført til at DL har trukket seg ut av 

UDF. FD er nå det største partiet i UDF, men konføderasjonen er blitt sterkt svekket 

etter denne splittelsen. RPR finner det mer naturlig å samarbeide med DL, noe som 

igjen fører til at UDF blir mer isolert (Knapp og Wright 2001: kap. 9).60 

 Ut fra proporsjonalitetsmodellens visjoner skal et valgsystem gi velgerne et valg 

mellom mange ulike interesser. I utgangspunktet tilbyr franske parlamentsvalg velg-

erne en rekke alternativer. Helt siden den femte republikks opprinnelse har det stilt en 

rekke politiske partier til valg i første valgomgang, og antall kandidater, som har stilt 

til valg i første valgrunde, har vært økende. I 1978 stilte et gjennomsnitt på 8.9 kandi-

dater per valgkrets. I 1997 hadde dette antallet øket til et gjennomsnitt på 11.5 kandi-

dater. Antall såkalte ”relevante” kandidater steg gjennomsnittlig fra 3.2 kandidater per 

valgkrets i 1981 til 5.3 i 1993 (Knapp og Wright 2001: 251).61 Problemet er at velger-

nes reelle valg blir sterkt manipulert av valgreglene, slik at de i liten grad blir represen-

tert av de representantene som de i utgangspunktet ønsker. Dette kom tydelig frem ved 

parlamentsvalget i 1993; verken FN eller miljøvernpartiene fikk tildelt seter i nasjonal-

forsamlingen selv om de vant over 10 % hver av stemmene etter den første valgrun-

den. I 1978 opplevde velgerne at den blokken som vant et absolutt flertall av stem-

mene i første valgomgang ikke vant et absolutt flertall av setene i nasjonalforsam-

lingen. Venstresiden hadde etter den første valgomgangen vunnet 52.20 % av stem-

mene mot høyresidens 47.50 %. Etter andre valgomgang var det allikevel høyre som 

                                                                                                                                             
57 FN på sin side fortsatte sin alliansefrie strategi og opplevde ved valget i 1997 å vinne ett sete. Det vil si 0.17% av setene i 
nasjonalforsamlingen med 15.30% av stemmene etter den første valgrunden (tabell 4). 
58 Mégret ble 15. januar 1999 ulovlig utvist fra FN, og har derfor i utgangspunktet samme rett som Le Pen til å bruke navnet 
FN (Keesing’s Record of World Events, Volume 1999: 42743). Mégret dannet i 1999 partiet MNR – Mouvement National 
Républicain. 
59 FD - Force Démocrate, er det nye navnet på CDS (Knapp og Wright 2001: 448).  
60 Ved siden av å danne en valgkoalisjon med navnet UMP - l’Union pour la Majorité Présidentielle i 2002, valgte RPR og 
DL å opprette en parlamentsgruppe med samme navn. UMP vil etter alt  å dømme konstitueres som et formelt parti i oktober 
2002 (Gravdal 2002: 6). UDF har etter valget dannet en selvstendig gruppe i nasjonalforsamlingen, men sier i sin politiske 
erklæring at de støtter regjeringens politikk. De gir allikevel deres kandidater rett til å stemme individuelt (assemblee-
nationale.fr (2002c)) [online]. 
61 Et relevant parti eller et parti som har et potensial til å utøve innflytelse er et parti med en oppslutning på et minimum av 
5% av stemmene.  
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vant et absolutt flertall av setene i nasjonalforsamlingen. Høyre vant 59.06 % av setene 

mot venstresidens 40.94 %.  

På den andre siden har det sjelden blitt dannet ettpartiregjeringer under den 

femte republikk. Selv i 1981, da PS alene vant et flertall av setene i nasjonal-

forsamlingen, valgte de å inkludere 4 statsråder fra PCF, som takk for samarbeidet om 

gjensidige tilbaketrekninger mellom valgrundene. Det er vanskelig å si om inklu-

deringen av kommunistiske statsråd bidro til å gi PCF økt innflytelse på politikken 

som ble ført. PCF valgte å gå ut av regjeringen i 1983, fordi de følte at de ikke hadde 

noen reell innflytelse på den PS-ledede regjeringens økonomiske politikk. Ser vi på 

samarbeidet på høyresiden i fransk politikk har de aller fleste regjeringer inkludert 

statsråder fra både gaullister og ikke gaullister. Giscard d’Estaing ble ved to anled-

ninger utnevnt til finansminister i de gaullistiske regjeringene. Giscard på sin side 

utnevnte RPRs Chirac som statsminister, som takk for samarbeidet under president-

valgkampen i 1974. Det er en tendens til at det blir utpekt statsråder fra flere ulike 

partier ved regjeringsdannelse under den femte franske republikk. Men det bør stilles 

spørsmål ved om denne tradisjonen bunner i interessen for å gi ulike politiske ret-

ninger, innenfor det samme flertallet, innflytelse på den politiske maktutøvelse. Det 

har ofte vært tilfellet at de statsråder som er blitt utpekt har hatt en sterk og lojal 

relasjon til den sittende presidenten. Under samboerskapsperiodene er det lojalitet til  

statsministeren som er viktig. Etter presidentvalget i 1995 ble det for eksempel utpekt 

et forholdsvis balansert forhold mellom antall UDF og RPR statsråder, men det var en 

klar tendens til at statsrådene var Chirac-tilhengere. De som hadde støttet Balladur 

under presidentvalgkampen i første valgomgang, ble ekskludert fra viktige verv.  

Det er mulig at det franske systemet er i ferd med å bli mer inkluderende etter-

som det i dag er vanskelig for et enkelt parti å spille en så dominerende rolle, som 

gaullistene gjorde frem til 1974, og PS gjorde fra 1981 til 1986. Ved parlamentsvalget 

i 1997 måtte for eksempel PS inngå forholdsvis forpliktende samarbeid med flere av 

de mindre partiene på venstresiden. Denne strategien resulterte også i en samarbeids-

regjering mellom flere partier på venstresiden i fransk politikk. PS spilte en 

dominerende rolle i dette samarbeidet, og det er blitt sagt at PCF og de andre mindre 

partiene ble avspist med mindre viktige statsrådsposter. Samarbeidet varte imidlertid 
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perioden ut, og det kan derfor tyde på at de mindre partiene opplevde å kunne påvirke 

mer ved å sitte i regjering, enn ved å holde seg utenfor.   

 
OPPOSISJONENS POTENSIAL TIL Å UTØVE MAKT 

Duverger og Duhamels analyseredskap tar lite hensyn til nasjonalforsamlingens kapa-

sitet til å utøve makt. Dette er en velkjent tradisjon når det gjelder analyse av institu-

sjonell praksis under den femte franske republikk. Det blir gjerne hevdet at det er to 

årsaker til at den femte republikk har vært en institusjonell suksess: for det første den 

sterke konstitusjonelle rollen som presidenten har fått tildelt. For det andre den rasjo-

naliserte parlamentarismen - le présidentialisme rationalisé, som går ut på at regje-

ringen må ha flertallets tillit i nasjonalforsamlingen for å kunne beholde makten, 

samtidig som det er vanskelig for medlemmene av nasjonalforsamlingen å felle regje-

ringen. Det franske parlamentet har derfor ofte blitt betraktet som et av de svakeste i 

moderne demokratier (Huber 1996: 2). Ut fra en slik forståelse av den femte repu-

blikks institusjoner blir Frankrike, i komparative analyser, gjerne karakterisert som et 

presidensielt regime.  

Det som skiller semipresidensialismen fra presidensialismen er at presidenten i 

et semipresidensielt regime ikke nødvendigvis er ”regjeringssjef”. Statsoverhodet i 

semipresidensielle regimer kan ha denne funksjonen, men det behøver ikke være slik. 

Videre eksisterer presidenten i et semipresidensielt regime parallelt med en statsmi-

nister som konstitusjonelt er regjeringssjef og ansvarlig overfor nasjonalforsamlingen. 

Et annet fenomen som skiller disse to regimetypene fra hverandre, er at presidenten i 

semipresidensielle regimer ofte har konstitusjonell rett til å oppløse nasjonalfor-

samlingen og lyse ut nyvalg. Denne sammenligningen av de to regimetypene viser at 

det franske semipresidensielle regimet ikke kan defineres som presidensielt. Det vik-

tigste argumentet mot en slik kategorisering av den franske femte republikk er at det 

”vanntette skottet”, som er så karakteristisk for presidensialismen, er borte under semi-

presidensialismen; regjeringen er ansvarlig overfor nasjonalforsamlingen og presiden-

ten har rett til å oppløse nasjonalforsamlingen.  
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Tabell 4 Resultat ved parlamentsvalg 1962-20021 

 Partier 

 
 

Valgår 

Ekstreme 
venstre 

Kommunister Sosialister Andre 
moderate 

venstre2

Miljøverns-
grupper

Ikke 
gaullistisk 

moderat 
høyre3

Gaullister Ekstreme 
høyre

Totalt 
venstre 

inkludert de 
grønne

Totalt 
moderat 
venstre

Totalt 
høyre

Totalt 
moderate 

høyre

Andre Antall 
seter i 

NF6 

 % av stemmer 2.00 21.90 12.40 7.40 ik5 23.00 32.40 0.80 43.80 19.90 56.20 55.40 0.00 
 

 % av  seter 0.00 41/8.51 66/13.69 44/9.13 0.00 98/20.33 233/48.34 0.00 151/31.33 110/22.82 331/68.67 331/68.67 0.00 

 
 

1962 

% avvik8 2.00 - 13.39 + 1.29 + 1.73 0.00 - 2.67 + 15.94 - 0.80 - 12.47 + 2.92 + 12.47 + 13.27 0.00 

 
 

482 

 % av stemmer 2.20 22.50 18.90 0.00 Ik 23.70 32.10 0.60 43.60 18.90 56.40 55.80 0.00 

 % av seter 0.00 73/15.00 123/25.26 0.00 0.00 97/19.92 200/41.70 0.00 196/40.25 123/25.26 291/59.75 291/59.75 0.00 

 
 

1967 
% avvik - 2.20 - 7.50 + 6.36 0.00 0.00 - 3.78 + 9.60 - 0.60 - 3.35 + 6.36 + 3.35 + 3.95 0.00 

 
 

487 

 % av stemmer 4.00 20.10 16.50 0.00 Ik 20.80 38.00 0.10 40.60 16.50 59 58.90 0.50 

 % av seter 0.00 34/7.00 58//11.91 0.00 0.00 102/20.94 293/60.16 0.00 92/18.90 58/11.91 395/81.11 395/81.11 0.00 

 
 

1968 
 % avvik 4.00 - 13.10 - 4.59 0.00 0.00 + 0.14 + 22.16 - 0.10 - 21.70 - 4.91 + 22.11 + 22.21 - 0.50 

 
 

487 

 % av stemmer 3.20 21.40 19.10 2.10 Ik 29.00 24.60 0.50 45.80 21.20 54.1 53.60 0.00 

 % av seter 0.00 73/14.90 102/20.82 3/0.61 0.00 129/26.33 183/37.35 0.00 178/36.33 105/21.43 312/63.67 312/63.67 0.00 

 
 

1973 
 % avvik 0.00 - 6.50 + 1.72 - 1.49 0.00 - 2.67 + 12.75 - 0.50 - 9.47 + 0.23 + 9.57 + 10.07 0.00 

 
 

490 

 % av stemmer 3.30 20.60 22.80 3.50 2.00 23.90 22.80 0.80 52.20 28.40 47.50 46.70 0.20 

 % av seter 0.00 86/17.51 115/23.42 0.00 0.00 136/27.70 154/31.36 0.00 201/40.94 115/23.42 290/59.06 290/59.06 0.00 

 
 

1978 
 % avvik - 3.30 - 3.09 + 0.62 - 3.50 - 2.00 + 3.80 + 8.56 - 0.80 - 11.26 - 4.98 + 11.56 + 12.36 - 0.20 

 
 

491 

 % av stemmer 1.20 16.10 36.10 2.20 1.10 21.70 21.20 0.30 56.70 39.30 43.20 42.90 0.00 

 % av seter 0.00 44/8.97 289/58.86 0.00 0.00 70/14.26 88/17.92 0.00 333/67.82 289/58.86 158/32.19 158/32.19 0.00 

 
 

1981 
 % avvik - 1.20 - 7.13 + 22.76 - 2.20 - 1.10 - 7.44 - 3,28 - 0.30 + 11.12 + 19.56 - 11.01 - 10.71 0.00 

 
 

491 

                                            

58 



 

 
 % av stemmer 1.50 9.70 30.8 2.0 1.2 44.60 -4 10.10 45.20 34.00 54.70 44.60 0.00

% av seter 0.00 35 212 4 0.0 136 155 35 251 216 326 291 0.00

 
 

19864 

 
 % avvik   0.00

 
 

577 
 

 % av stemmer 0.40 11.30 34.90 2.60 0.30 21.30 19.20 9.80 49.60 37.90 50.30 40.50 0.20
 % av seter 0.00 25/4.33 275/47.66 5/0.87 0.00 141/24.44 130/22.53 1/0.17 305/ 52.86 280/48.53 272/47.14 271/46.97 0.00

 
 

1988 
 % avvik - 0.40 - 6.97 + 12.76 - 1.73 - 0.30 + 3.14 + 3.33 - 9.63 + 3.26 + 10.63 - 3.16 + 6.47 - 0.20

 
 

577 

 % av stemmer 1.70 9.10 17.80 2.40 11.10 23.80 20.30 12.90 42.70 31.80 57.00 44.10 0.30

 % av seter 0.00 23/3.99 57/9.88 13/2..25 0.00 227/39.34 257/44.54 0.00 93/16.12 70/12.13 484/83.88 484/83.88 0.00

 
 

1993 
 % avvik - 1.70 - 5.11 - 7.92 - 0.15 - 11.10 + 15.54 + 24.24 - 12.90 - 26.58 - 19.67 + 26.88 + 39.78 - 0.30

 
 

577 

 % av  stemmer 2.60 9.90 23.80 4.00 6.90 20.70 15.40 15.30 47.30 34.80 51.40 36.20 1.20

% av seter 0.00 36/6.24 250/43.33 26/4.51 8/1.39 116/20.10 140/24.26 1/0.17 320/55.46 284/49.22 257/44.54 256/44.37 0.00

 
 

1997 
 
  % avvik - 2.60 - 3.66 + 19.53 + 0.51 - 5.51 - 0.60 + 8.76 - 15.13 + 8.16 + 14.42 - 6.86 + 8.17 - 1.20

 
577 

 % av stemmer 0.32 4.82 24.11 1.09 4.51 4.85 33.307 11.34 34.31 29.71 49.89 38.55 0.77
 %av seter - 27/ 4.70 138/24.00 - 3/0.52 23/4.00 357/62.00 - 162/28.10 141/24.44 380/65.86 380/65.86 1/0.17

 
2002 

 % Avvik - 0.32 - 0.12 - 0.11 - 1.09 - 4.00 - 0.85 - 29.00 - 11.34 - 6.21 - 5.27 + 15.97 + 27.31 - 0.60

 
577 

 

Kilde: Basert på Knapp og Wright (2001), Lançelot (1998), assemblee-nationale.fr (2002b) [online]. 
1Alle tall for stemmer er oppgitt som en prosentandel av resultatet etter første valgrunde i den franske metropol. Tallene som indikerer prosentandelen av seter, inkluderer både den franske metropol og de franske 

oversjøiske områdene. Medlemmer av parlamentet som ikke er registrert i en parlamentarisk gruppe, har blitt klassifisert i tabellen ut fra den gruppen som er mest nærliggende. 
2Andre moderate venstre består i hovedsak av De Radikale og andre mindre venstrepartier. De Radikale kandidatene var en del av den sosialistisk styrte føderasjonen ved valgene i 1967 og 1968. Deres valgresultat 

er klassifisert under sosialistene ved disse to valgene. Fra 1973 til 1993 gikk De Radikale til valg alene, men var medlem av den sosialistiske parlamentariske gruppen. Ved valget i 1997 inkluderer andre moderate 

venstre De Radikale og Jean-Pierre Chevènements Mouvements des Citoyens, som sammen med De Grønne dannet en parlamentarisk gruppe bestående av De Radikale, les Citoyens og De Grønne.  
3Frem til 1973 inkluderer klassifiseringen, det ikke-gaullistiske moderate høyre, både sentrumspartiene, som ikke var en del av det gaullistiske flertallet og de andre ikke-gaullistiske gruppene på den moderate 

høyresiden, som støttet regjeringen. Det vil i hovedsak si Valéry Giscard d’Estaings Républicains Indépendants. I 1973 gjaldt dette for flertallet av sentrumspartiene. Fra 1978 til 1997 består denne klassifiseringen av 

UDF og ulike moderate høyregrupperinger. 
4Valget i 1986 skiller seg ut fra de andre parlamentsvalgene under den femte republikk ettersom valget ble gjennomført ved hjelp av en form for proporsjonalitetsvalgsystem over én valgomgang. UDF og RPR stilte 

med felles lister slik at det ikke er mulig å skille stemmene deres fra hverandre. De 44.6 % under klassifiseringen det ikke-gaullistiske moderate høyre inkluderer alle stemmene som det moderate høyre vant i 1986. 

Det vil si gaullister og ikke-gaullister.  
5Ingen kandidater.  
6Nasjonalforsamlingen 
7Før parlamentsvalget i 2002 dannet RPR og DL en allianse som fikk navnet: UMP- Union pour la Majorité Présidentielle 
8  Prosentpoeng. 
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Med en slik forståelse av den femte franske republikk er det naturlig å inkludere en 

analyse av forholdet mellom den utøvende makt og nasjonalforsamlingen. 

For å kunne si noe mer spesifikt om graden av representativitet og ansvarlighet 

under de politiske systemene som har eksistert under det franske semipresidensielle 

regimet, er det nødvendig å analysere parlamentets konstitusjonelle kapasitet til å 

utøve innflytelse på den politiske beslutningsprosessen. Ikke minst er det viktig å be-

lyse hvordan opposisjonens makt har endret seg når flertallet og sammensetningen i 

nasjonalforsamlingen har endret seg. Ved å analysere det franske politiske regimets 

politiske systemer på denne måten, håper jeg å kunne si noe om det semipresidensielle 

regimets potensial til å materialisere demokratiteoriens krav til representativitet og 

ansvarlighet. En slik analyse vil også gi oss mulighet til å si noe generelt om i hvilke 

situasjoner semipresidensielle regimer best synes å oppfylle kravene til den demokra-

tiske flertallsmodellen på den ene siden, og den demokratiske proporsjonalitets-

modellen på den andre.  

”HVOR DEMOKRATISK” ER FRANSK SEMIPRESIDENSIALISME? 

Alle regjeringer under den franske femte republikk, 1962-2002, med unntak av én er 

blitt støttet av et flertall i nasjonalforsamlingen. Teoretisk har derfor velgerne hatt 

mulighet til å holde sine representanter ansvarlige ettersom en regjering, støttet av et 

flertall i nasjonalforsamlingen, har god mulighet til å sitte valgperioden ut og til å 

gjennomføre sin politikk. I 11 av 15 regjeringsperioder er det blitt dannet koalisjons-

regjeringer hvilket svekker dette direkte ansvarsforholdet mellom velger og re-

presentant. En ytterligere svekkelse av dette forhold får vi fordi det eksisterer to poli-

tiske aktører med maktpotensial i den utøvende makt. 

Flertallet i nasjonalforsamlingen har ikke kommet som en naturlig følge av 

velgernes stemmegivning, men av en kombinasjon av partienes strategier og valg-

reglenes evne til å fabrikkere parlamentariske flertall i nasjonalforsamlingen. Den 

franske metode oppmuntrer til alliansedannelser mellom ideologisk like partier og 

bidrar til en ekskludering av partier som ikke er villige til inngå slike allianser, eller 

som er uønskede partnere. De to valgomgangene bidrar til at velgerne stemmer i første 

runde og eliminerer i andre ettersom en rekke kandidater er forhindret fra å delta i 

andre valgomgang. De alliansefrie partiene blir nesten uten unntak forhindret fra å 

 60



 

delta i den siste og avgjørende runden, fordi de ikke greier å få en oppslutning på over 

12.5 % av stemmene. Kandidater fra andre partier stiller ikke på grunn av den gjen-

sidige tilbaketrekningsstrategien de har med sine alliansepartnere. På tross av at en 

rekke partier deltar i parlamentsvalg i Frankrike, er det i realiteten forholdsvis få av 

disse interessene som blir representert i nasjonalforsamlingen.  
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PRESIDENT OG STATSMINISTER 

I dette kapitlet vil jeg diskutere den institusjonelle praksis mellom presidenten og 

statsministeren under den femte franske republikk, med utgangspunkt i de fire syste-

mene som det franske regimet har gjennomgått. Målet er å se om det har funnet sted en 

makt- eller arbeidsfordeling mellom de to aktørene som deler den utøvende makt, eller 

om det har vært en monopolisering av makt. Spørsmålet er om det er mulig for velger-

ne å skille mellom politiske beslutninger foretatt av presidenten og de foretatt av stats-

ministeren. Endrer forholdet mellom de to aktørene seg når vi går fra et politisk system 

til et annet? Er det ett eller flere av de fire politiske systemene som jeg gjennomgikk i 

kapittel 3, som kan sies å være ”mer demokratisk” enn andre? Dette forholdet er illu-

strert i figur 3. 

Figur  3 Forholdet mellom president og statsminister - representativitet og ansvarlighet 
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KONSTITUSJONELL ANSVARSFORDELING MELLOM PRESIDENT OG STATSMINISTER   

PRESIDENTENS KONSTITUSJONELLE MAKT 

Konstitusjonen av 1958 skiller mellom les pouvoirs propres og les pouvoirs partagés 

(Duhamel 1993: 179). Les pouvoirs propres kan presidenten utøve alene. Det vil si at 

han ikke trenger andre aktører, som for eksempel statsministeren eller statsrådenes, 

kontrasignatur, for at vedtak skal være juridisk bindende (Duverger 1985: 257). Les 

pouvoirs partagés er mandat som krever kontrasignatur fra statsministeren eller den 

ansvarlige statsråd, dersom de skal kunne være juridisk bindende (Duhamel 1993: 

179). Artikkel 19 i konstitusjonen fastslår hvilke artikler som er presidentens pouvoirs 

propres (8a, 11, 12, 18, 54, 56, 61). Disse artiklene gir forholdsvis presise beskrivelser 

av presidentens handlingsrom.  
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 Presidenten har i henhold til artikkel 8a mandat til å utnevne statsministeren. 

Artikkel 11 gir presidenten mulighet til å unngå nasjonalforsamlingens innblanding i 

lovvedtak, ved å legge dem frem for folkeavstemning. I utgangspunktet skal forslaget 

til folkeavstemning komme fra regjeringen eller parlamentet, men det er presidenten 

som iverksetter referendummekanismen.62 Presidenten kan videre oppløse nasjonalfor-

samlingen og utløse nyvalg, men har da ikke rett til en ny oppløsning de nærmeste 12 

månedene. Presidenten har ikke møterett i nasjonalforsamlingen, men har le droit de 

message, som betyr at han kan sende beskjeder til nasjonalforsamlingen. Disse be-

skjedene skal imidlertid ikke debatteres i parlamentet. Artikkel 54 gir dessuten presi-

denten rett til å legge internasjonale avtaler, som han mener er i strid med den 

konstitusjonelle teksten, frem for le Conseil Constitutionnel - det Konstitusjonelle Rå-

det. Ratifisering av avtaler som blir underlagt en slik prosess kan ikke skje før rådet 

har vurdert saken. I følge artikkel 61 har republikkens president også rett til å 

engasjere det Konstitusjonelle Rådet for å undersøke hvorvidt vedtatte lover er i tråd 

med konstitusjonen. Presidenten har videre mandat til å utnevne tre av det Konstitu-

sjonelle Rådets medlemmer hvert 3. år, inkludert rådets president. Rådets medlemmer 

blir valgt for en periode på ni år (artikkel 56).  

 Les pouvoirs partagés kan presidenten formelt ikke bruke uten å komme til 

enighet med de andre institusjonene (Duverger 1985: 272). Presidenten leder le Con-

seil des ministres - regjeringskabinettet, men forholdet han har til flertallet i nasjonal-

forsamlingen vil avgjøre hvilken innflytelse han vil ha på vedtak fattet i Ministerrådet. 

Artikkel 13 gir  presidenten makt til å signere ordonnanser og dekreter vedtatt i 

kabinettet. I de tilfeller hvor flertallet i parlamentet delegerer den lovgivende autoritet 

til regjeringen (artikkel 38), må regjeringens dekreter bli signert av presidenten. Denne 

artikkelen gir presidenten rett til å forsinke regjeringen i å gjennomføre sin politikk, 

men presidenten har ikke vetorett over lover som blir vedtatt i parlamentet. I henhold 

til artikkel 13 kan presidenten også utnevne sivile og militære offentlige tjenestemenn. 

Dette mandatet deler han med statsministeren (se artikkel 20 nedenfor). Artikkel 15 gir 

presidenten status som sjef for de væpnede styrkene. Han leder de øverste rådene og 

                                              
62 Frem til den konstitusjonelle revisjonen, som ble foretatt 31. juli 1995, kunne artikkel 11 bare benyttes om lover som tok 
for seg organiseringen av den offentlige makt. I dag kan artikkel 11 i tillegg bli brukt på reformer av offentlige tjenester og 
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komiteene som har ansvaret for det nasjonale forsvaret. Men i følge artiklene 20 og 21 

i konstitusjonen, deler han dette ansvaret med statsministeren og regjeringen (se 

nedenfor). Artikkel 52 sier at republikkens president skal forhandle frem, og ratifisere 

internasjonale avtaler. Dette mandatet deler presidenten også med statsministeren og 

regjeringen (se nedenfor).  

Artiklene ovenfor gir forholdsvis klare beskrivelser av presidentens kapasitet til 

å utøve makt. Artikkel 5 derimot, er av en mer generell karakter: 

”Republikkens president er ansvarlig for at konstitusjonen blir respektert. Gjennom 
sin meklingsrolle har han ansvaret for at den offentlige makt fungerer kontinuerlig, og 
at staten opprettholdes. Presidenten sørger for nasjonens uavhengighet og territorielle 
integritet, og at avtaler med den Europeiske Union og andre internasjonale avtaler blir 
respektert”(Min oversettelse).  

STATSMINISTER, REGJERING OG KONSTITUSJONELL MAKT 

Statsministeren blir utnevnt av presidenten (artikkel 8a), men presidenten har i henhold 

til konstitusjonen ingen rett til å avsette statsministeren eller regjeringen. Artikkel 8b 

sier bare at presidenten offentliggjør statsministerens avgang når sistnevnte presenterer 

regjeringens avgang. Artikkel 20 gjør det derimot klart at statsministeren og regje-

ringen er ansvarlige overfor nasjonalforsamlingen. I følge artikkel 20 og 21 dirigerer 

statsministeren regjeringens arbeid, og vedtar og implementerer regjeringens politikk. 

Artikkel 20 sier videre at regjeringen disponerer de væpnede styrker, samtidig som 

artikkel 21 slår fast at statsministeren er ansvarlig for det nasjonale forsvar. Statsminis-

teren deler den lovgivende makt med parlamentet (artikkel 39). Nasjonalforsamlingens 

lovgivningsområde er spesifisert i artikkel 34 (se kapittel 5). På alle områder som ikke 

er spesifisert i artikkel 34, kan statsministeren vedta lover via dekreter. Videre sier 

artikkel 37 at saker som ikke faller innunder lovgivningsområdet, spesifisert i artikkel 

34, er av administrativ karakter (se kapittel 5). Regjeringen kan også be parlamentet gi 

den tillatelse til å vedta lover via ordonnanser, på områder som er spesifisert i artikkel 

34. Artikkel 49.3 åpner for at statsministeren kan stille kabinettspørsmål på ethvert 

lovforslag. Ved bruk av denne artikkelen blir lovforslaget vedtatt, med mindre den 

lovgivende forsamling velger å fremme et mistillitsforslag (se kapittel 5). Regjeringen 

kan også kreve at nasjonalforsamlingen skal godta en lovtekst slik regjeringen har lagt 

                                                                                                                                             
for ratifiseringer av internasjonale avtaler, dersom de får innvirkning på funksjonen av de offentlige institusjoner.  
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den frem (artikkel 44.3 - le vote bloqué (package vote)).63 Det er videre regjeringen 

som setter nasjonalforsamlingens agenda (artikkel 48). Et møte i uken er reservert en 

spørretime, hvor medlemmene av nasjonalforsamlingen kan be medlemmer av regje-

ringen om å svare på spørsmål. I ett møte per måned kan nasjonalforsamlingen og 

senatet sette sin egen agenda. Artikkel 49.1 gir statsministeren, etter en diskusjon i 

Conseil des Ministres, makt til å stille kabinettspørsmål på regjeringens politiske 

program, eller på en generell politisk deklarasjon. I de tilfeller nasjonalforsamlingen 

feller regjeringen via et mistillitsforslag, eller på dens politiske program, eller ved 

generell politisk erklæring, må statsministeren presentere regjeringens avgang for 

republikkens president (artikkel 50).  

KONSTITUSJONELT KAOS  

En konstitusjons sentrale oppgave er å klargjøre maktfordelingen mellom de ulike 

institusjonene (Wright 1989: 12). Den franske konstitusjonen av 1958 mangler en slik 

klarhet. Det er derfor mange som har stilt spørsmålet: ”qui gouverne la France” - hvem 

styrer Frankrike? En av de mest omdiskuterte artiklene i konstitusjonen er artikkel 5, 

fordi den gir rom for forskjellige tolkninger av presidentens rolle. Duverger (1985: 

259) hevder at innholdet i artikkel 5 ikke gir presidenten noen konkrete rettigheter til å 

utøve makt. Han tolker konstitusjonen på følgende måte:  

”…mandatene til presidenten er av en støtvis karakter. Bortsett fra oppnevnelsen av 
høyere tjenestemenn, er de ikke lovgivende eller utøvende mandater som skal brukes 
generelt. Presidentens mandat er å regne som ”exceptional powers”, som bare skal 
brukes under spesielle omstendigheter (…). I hovedsak gir ikke presidentens mandater 
ham mulighet til å fatte beslutninger, de synes i større grad enten å forhindre at vedtak 
blir fattet, eller å overlate vanskelige avgjørelser til det franske folk (referendum, 
oppløsning av nasjonalforsamlingen). De samsvarer med begrepet meklingsmann som 
det blir referert til i artikkel 5 i konstitusjonen ...” 
(Duverger 1980: 171. Min oversettelse). 64  

De Gaulle, på sin side, tvilte i liten utstrekning på hvilken status presidenten skulle ha i 

fransk politikk. Under en pressekonferanse  31. Januar 1964, hevdet de Gaulle:  

”…statens samlede autoritet er betrodd presidenten av folket som har valgt ham. Det 
eksisterer ingen annen makt, verken ministeriell, sivil, militær eller juridisk, som ikke 
er utgått fra presidenten, og som ikke blir opprettholdt av ham. (…) Det er 

                                              
63 De eneste endringene av den opprinnelige teksten, som medlemmene av nasjonalforsamlingen kan gjøre i slike tilfeller, er 
de som regjeringen selv foreslår, eller velger å godta. 
64 For en oversikt over ulike aktørers tolkning av begrepet meklingsmann og forholdet mellom presidenten og statsministeren, 
se for eksempel Rohr (1995: kap. 3).   
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presidentens plikt å ta ansvar for den suverene makt. Den er hans alene (…) Det er 
opp til presidenten å delegere makt til de andre politiske institusjonene...” 
(de Gaulle gjengitt i Duverger 1980: 171) (Min oversettelse) 

Med en slik uttalelse ignorerer de Gaulle de premissene som nasjonalforsamlingen la 

som grunnlag for den franske konstitusjonen av 1958. For det første er ikke presi-

denten alene om å bli direkte valgt av folket. Nasjonalforsamlingens representanter blir 

også folkevalgt, og kan, som presidenten, påberope seg suveren makt. For det andre 

glemmer de Gaulle at statsministeren og regjeringen er ansvarlig overfor nasjonalfor-

samlingen. Det er konstitusjonelt sett opp til presidenten å utnevne statsministeren, 

men statsministeren er konstitusjonelt ansvarlig overfor nasjonalforsamlingen, ikke 

overfor presidenten (artikkel 8, 49, 50). Denne virkeligheten fører til at presidentens 

valg av statsminister begrenser seg til en kandidat som nasjonalforsamlingen kan ak-

septere.65 

Duverger endrer imidlertid mening om hvilken rolle presidenten skal spille etter 

at det ble innført direkte valg av presidenten. Han hevder at en direkte valgt president 

ikke kunne bli holdt utenfor det daglige politiske livet (Duverger 1985: 258-259). En 

president, som blir direkte valgt av folket, vil automatisk ha en mye sterkere legitimitet 

enn statsministeren og regjeringen, som ikke utgår direkte fra folket, men som utgår 

mer indirekte gjennom nasjonalforsamlingen. Det er i henhold til Duverger (1985: 

181) ikke mulig å mobilisere velgerne til å stemme direkte på presidenten, uten å gi 

ham kapasitet til å utøve makt.  

Duvergers første tolkning av presidentens rolle under den femte republikk 

sammenfaller med Debrés, som blir sett på som hovedarkitekten bak konstitusjonen av 

1958. Debré ser for seg presidenten som en slags ”øverste dommer over den nasjonale 

interessen” (Rohr 1995: 73). Presidenten skal ikke selv utøve makt. Hans oppgave er 

først og fremst å kontrollere at de som utøver makt gjør det på en legitim måte. 

Presidenten har derfor rett til: for det første å be nasjonalforsamlingen foreta en ny 

gjennomgang av en lov den har vedtatt. For det andre kan han be det Konstitusjonelle 

Rådet undersøke om en lov vedtatt av parlamentet er i overensstemmelse med den 

konstitusjonelle teksten (artikkel 61). For det tredje kan presidenten be folket vedta 

                                              
65 De Gaulle overser dessuten at det i demokratiske regimer ikke er opp til en politisk aktør, alene, å definere institusjonenes 
kompetanseområde. Dette skal være nedfelt i en konstitusjon for å hindre maktmisbruk og fremme forutsigbarhet. 
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lover gjennom folkeavstemninger (artikkel 11), eller han kan velge å oppløse 

nasjonalforsamlingen og skrive ut nyvalg (artikkel 12). Ut fra en slik vurdering skal 

ikke presidenten handle, men se til at de andre maktinstansene handler til det beste for 

den nasjonale interessen. Debré hevder videre at det er regjeringen anført av stats-

ministeren, som er ansvarlig for den utøvende makt (Rohr 1995: 73-74).  

Ut fra den konstitusjonelle teksten er det liten tvil om at den femte franske repu-

blikk er et regime hvor to aktører utgjør den utøvende makt. Rohr (1995: 74) hevder på 

sin side at regjeringens representant, Janot, skal ha vektlagt at det ikke hadde vært 

snakk om å skape en utøvende makt med to aktører. Den utøvende makt skulle være 

samlet under statsministeren. Presidenten skulle ha en ikke-utøvende rolle. Men uan-

sett hvor mye Janot insisterte på at det var statsministeren som var regjeringssjef, ser 

vi at det aldri ble gjort noe konkret for å rette opp inkonsistensen i den konstitusjonelle 

teksten. Den konstitusjonelle teksten bærer preg av uheldige kompromisser, fordi de 

konstituerende hadde ulike ideer om hvordan makten burde distribueres mellom de 

politiske institusjonene (Wright 1989: 12). De Gaulle selv skal ha innrømmet at 

konstitusjonen hadde en svakhet når det gjaldt forholdet mellom president og statsmi-

nister. Generalen skal ha sagt at:  

”Denne konstitusjonen har ett svakt punkt. Dersom statsministeren bryter med 
presidenten på ett saksområde som gjør opinionen urolig, og som fører til at den 
støtter statsministeren, vil presidenten bli paralysert. Det er det svake punkt”. 
(Quermonne og Chagnollaud 1991: 246) 

Et annet vanskelig tema under arbeidet med den konstitusjonelle teksten, var 

hvorvidt presidenten skulle ha makt til å avsette statsministeren. De aktuelle artiklene i 

konstitusjonen synes å være klare. Presidenten har mandat til å utnevne statsministeren 

(artikkel 8a), samtidig er det bare nasjonalforsamlingen som kan felle statsministeren 

og hans regjering (artikkel 50). Rohr (1995: 78) hevder at mange av aktørene som 

deltok i arbeidet med konstitusjonen, så på dette som en bekreftelse på at statsminis-

teren var den virkelige regjeringssjefen. På spørsmål som berørte dette temaet skal 

Janot ha svart at regjeringen, som var ansvarlig overfor nasjonalforsamlingen, styrte 

med nasjonalforsamlingens tillit. Regjeringen var ikke ansvarlig overfor republikkens 

president. Ledelsen i det sosialistiske partiet, skal ikke ha latt seg ikke overbevise av 

Janots argumentasjon, og ønsket at den konstitusjonelle teksten eksplisitt skulle si at 
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statsministeren ville sitte med makten så lenge han hadde nasjonalforsamlingens tillit. 

De Gaulle skal i utgangspunktet, i samsvar med regjeringens talsmann, ha hevdet at 

presidenten ikke kunne avsette statsministeren. Hadde det vært mulig, ville ikke stats-

ministeren kunne regjere uavhengig av presidenten (Rohr 1995: 78-79; Duverger 

1985: 293).66 I henhold til Quermonne og Chagnollaud (1991: 242-243) skal de Gaulle 

på et senere tidspunkt ha skiftet mening, og uttalt at presidenten måtte kunne avsette 

en statsminister når han følte at statsministeren hadde utført sin plikt, eller hadde mis-

tet presidentens tillit.67 Presidentene har i en rekke sammenhenger kunnet kvitte seg 

med sine statsministrer.  

Konstitusjonen er spesielt uklar innenfor utenriks- og forsvarspolitikk. Konsti-

tusjonen garanterer både presidenten og statsministeren en viktig rolle innenfor disse 

områdene (se artikkel 15, 52, 20, 21). Potensialet for både konflikt og samarbeid mel-

lom de to aktørene som utgjør den utøvende makt, er derfor størst på disse områdene. I 

et forsøk på å avklare ansvarsfordelingen mellom president og statsminister påstod 

Chaban-Delmas i 1959 at presidenten hadde et domaine réservé - et reservert område, 

hvor han var ansvarlig for den politiske maktutøvelse (Quermonne og Chagnollaud 

2000: 67). Dette gjaldt først og fremst utenriks- og forsvarspolitikk. Dette forsøket på 

å klargjøre arbeidsfordelingen mellom president og statsminister ble avvist fra flere 

hold. De Gaulle selv var raskt ute og hevdet at: ”uansett politisk saksområde finnes det 

ingen saker som vil bli neglisjert av meg eller reservert meg” (Quermonne og Chag-

nollaud 2000: 68).68  

Denne konsensusen rundt presidentens politiske ansvarsområde fikk en annen 

nyanse foran samboerskapsperioden i 1986. President Mitterrand gikk ut, før parla-

mentsvalget i 1986, og sa at konstitusjonen gav republikkens president makt som intet 

valg kunne endre. I perioden 1993-1995 skal Mitterrand videre ha innrømmet at ”les 

                                              
66 Debré synes på sin side å mene at makten til å utnevne også gav rett til å avsette. Det at konstitusjonen ikke sa noe ekspli-
sitt om presidentens mandat til å avsette statsministeren, tolket Debré som at presidenten, som hadde mandat til å utnevne 
statsministeren, også hadde makt til å avsette ham (Rohr 1995: 80).  
67 Mitterrand var også av den formening og uttalte under en pressekonferanse at: under den femte republikk er forholdet 
mellom republikkens president og statsministeren slik at statsministeren må gå av den dagen det er nødvendig. Varer han i sju 
år, desto bedre (Gjengitt i Quermonne og Chagnollaud 1991: 244). 
68 Statsminister Mauroy kan ha delt de Gaulles tolkning av konstitusjonen, for i 1982 uttalte han at: ”jeg sier en gang for alle 
at det ikke finnes noe klart skille mellom aktivitetsområdet til republikkens president og statsministeren. Det er naturlig at 
republikkens president har ansvaret for alle problemer som måtte oppstå og for regjeringen, hvis sjef han har utnevnt. Det 
finnes ikke noe mer naturlig enn at presidenten intervenerer på det internasjonale plan så vel som når det gjelder terrorisme” 
(Gjengitt i Quermonne og Chagnollaud 2000: 68). 
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relations extérieures et la Défense constitueraient un domaine partagé” (Quermonne og 

Chagnollaud 2000: 69). Men presidenten har under store deler av den femte republikks 

historie hatt mulighet til å gjøre som Mitterrand hevdet i 1983, at det er opp til presi-

denten å avgjøre hvilken politikk som skal bli avgjort av statsoverhodet (Knapp og 

Wright 2001: 105).   

En faktor som peker i retning av at de konstituerende tenkte seg at det var stats-

ministeren som skulle være regjeringssjef, er det faktum at presidentens administrative 

ressurser, er dårlige sammenlignet med statsministerens. Presidentens personlige stab, 

sivile og militære, overstiger sjelden 40 personer. Alle presidentene under den femte 

republikk har derfor vært avhengige av å kunne ”få hjelp” av, eller ”låne”, adminis-

trative ressurser av statsministeren, dersom de har skullet kunne kontrollere den politi-

ske prosessen. Eierskap til ressursene betyr ikke automatisk at en aktør til enhver tid 

har kontroll over dem (Knapp og Wright 2001: 87; Elgie og Machin 1995: 62).  

INSTITUSJONELL PRAKSIS UNDER DEN FEMTE REPUBLIKK 

For å forstå presidentens og statsministerens rolle i den politiske beslutningsprosessen 

under den femte republikk, må vi se på ulike faktorer som har innflytelse på deres 

kapasitet til å utøve makt. I kapittel 3 så vi at den faktoren, som hadde størst inn-

flytelse på forholdet mellom presidenten og statsministeren, var deres forhold til fler-

tallet i nasjonalforsamlingen. Spørsmålene jeg søker svar på er for det første om det 

har vært en fordeling av makt mellom president og statsminister. For det andre om det 

har vært mulig for velgerne å se hvilken av de to aktørene som har vært ansvarlig for 

den politikk som er blitt ført, og for det tredje om forholdet mellom presidenten og 

statsministeren har vært forskjellig under de fire politiske systemene.   

UTNEVNELSE OG AVSETTELSE AV STATSMINISTRER 

Utnevnelse 

Konstitusjonelt har presidenten makt til å utnevne statsministeren. Spørsmålet er om 

presidenten har stått helt fritt med hensyn til utvelgelse, eller om han har måttet ta 

visse hensyn ved valg av statsminister. Under den femte republikk er det blitt utpekt 

statsministrer i tre ulike sammenhenger: etter presidentvalg, etter parlamentsvalg og 

utenom valg. Det har vist seg at statsministrer som er blitt utvalgt etter valg, det være 
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seg president- eller parlamentsvalg, skiller seg fra statsministrer som er blitt utpekt 

utenom valg. Det er samtidig viktig å skille de periodene hvor presidenten ikke er 

medlem av flertallet i nasjonalforsamlingen, fra de tre andre periodene.  
 

Tabell 5 Politisk system, tid for utnevnelse og statsministerens ressurser ved utnevnelse 
  Statsministerens ressurser ved utnevnelse 

 
Presidentens forhold til flertallet  Type valg Sterk  Svak  

P valg  Chaban-Delmas  
Mauroy 

Juppé 

NF2 valg   Couve de Murville 

 
 
 
P1 sjef for flertallet   

U3 valg 
 Pompidou  

Messmer 
Fabius 

P valg    
 
NF valg  

Chirac  
Balladur 
Jospin 

 
 
 
P ikke medlem av flertallet  

U valg   
P valg  Chirac  
NF valg    

 
P medlem, men ikke sjef 

U valg  Barre 
   
NF valg    

 
 
Fravær av flertall U valg  Cresson  

Bérégovoy 

Kilde:  Bygger på Sonia Monfort 1999: 98. 1 President, 2 Nasjonalforsamling, 3 Utenom valg 

 

Med unntak av de tre samboerskapsperiodene har statsministrer utpekt i begynnelsen 

av en presidentperiode, alle representert den politiske retningen presidenten presenterte 

under sin valgkampanje. Disse statsministrene synes samtidig å være valgt med hensyn 

til den koalisjonen som bidro til at presidenten vant valget. Presidentenes førsteut-

nevnelser kan derfor karakteriseres som ”ressurssterke” partipolitikere, som har oppar-

beidet seg et godt forhold til den partialliansen i nasjonalforsamlingen, som presi-

denten må støtte seg på for å få gjennomført sin politikk (Knapp og Wright 2001: 97; 

Portelli 1997: 22; Damamme 1992: 205).69  

De Gaulles valg av statsminister faller litt utenom dette mønsteret. De Gaulle 

valgte å ikke utnevne noen statsminister etter presidentvalget i 1965, men beholdt den 

sittende, Georges Pompidou. Georges Pompidou, som hadde sittet som statsminister 

siden 1962, hadde i utgangspunktet ikke vært en ressurssterk partipolitiker. Han ble 

først og fremst sett på som de Gaulles lojale medarbeider. Det er dessuten tvilsomt om 

Alain Juppé kan sies å ha vært en ressurssterk partipolitiker da han ble utpekt til 

                                              
69 President Pompidous uttalelse under en pressekonferanse i 1972 støtter opp om et slikt syn: le président de la République 
tient compte de la composition de l’Assemblée mais n’en est pas l’esclave (Quermonne og Chagnollaud 2000: 138).  
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Frankrikes statsminister i 1995. Juppé hadde vært viseordfører i Paris, da Chirac var 

ordfører, og han hadde videre tatt over vervet som leder av RPR i god tid før presi-

dentvalget i 1995. Knapp og Wright (2001: 77) hevder at Juppé først og fremst synes å 

være en dyktig byråkrat og ikke minst, Chiracs lojale medarbeider. I henhold til disse 

forfatterne manglet Juppé politisk følsomhet, og viser til at han er blitt referert til som 

”a computer without any politics software”.70 De andre statsministrene, som er 

presidentens førstevalg i begynnelsen av sitt mandat, synes imidlertid å stemme over-

ens med påstanden ovenfor. Pompidou utnevnte Jacques Chaban-Delmas, fordi han ble 

sett på som en person som  kunne bidra til å føre gaullismen nærmere sentrum (Knapp 

og Wright 2001; Portelli 1997: 22; Damamme 1992: 204). 71 Giscard d’Estaing utpek-

te Jacques Chirac, fordi han var sjef for det største partiet i flertallsalliansen. I 1981 ble 

Mauroy utpekt som statsminister, ettersom han var den sosialisten som best kunne 

samarbeide med kommunistene. Under presidentvalgkampanjen i 1988 hadde Mitter-

rands slagord vært ”åpning mot sentrum”. Rocard, som hadde vært Mitterrands frem-

ste rival i den sosialistiske bevegelse under hele den femte republikk, ble utnevnt til 

statsminister, fordi han hadde evnen til å samarbeide med det politiske sentrum 

(Portelli 1997: 22).   

Statsministrer, utnevnt mellom valg, skal i henhold til Portelli (1997: 22) og 

Damamme (1992: 216) ha det til felles at de alle er blitt sett på som presidentenes 

”marionetter”. Det vil si at de ikke har hatt egne politiske prosjekter eller ambisjoner, 

men godtatt å være utøvere av presidentenes politikk. Da de Gaulle utpekte Georges 

Pompidou, var han ukjent for franske velgere, ettersom han ikke tidligere hadde inne-

hatt noen valgte verv (Knapp og Wright 2001: 67). Pompidous andre statsminister, 

Pierre Messmer, blir av Damamme (1992: 216) karakterisert som en disiplinert mann, 

som lojalt ville utøve presidentens politikk. Giscard d’Estaing presenterte sin andre 

statsminister, Raymond Barre, som le meilleure economiste français. Barre hadde ved 

utnevnelsen ingen partipolitisk forankring. Han var først og fremst akademiker (Teys-

sier 1995: 261; Damamme 1992: 217). De tre statsministrene, som Mitterrand utpekte 

                                              
70 Joseph Szarka (1996: 195) hevder at Juppé var en dyktig, men distansert politiker, hvis politiske stil var inspirert av den 
tidligere britiske statsministeren Margareth Thatcher.  
71 Pompidou skal i ettertid ha sagt at han ikke hadde noe annet valg enn å utnevne Chaban-Delmas etter presidentvalget i 
1969 (Damamme 1992: 204). 
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mellom valg, hadde i liten grad noen selvstendige politiske prosjekter. Laurent Fabius 

ble i 1984 presentert som den yngste statsministeren Frankrike hadde hatt. Edith Cres-

son (1991-1992) skal først og fremst ha blitt utnevnt fordi hun var kvinne. Pierre Béré-

govoy (1992-1993) ble valgt for å forberede et PS, som fikk dårligere og dårligere 

oppslutning på meningsmålingene, til parlamentsvalget i 1993 (Teyssier 1995: 461-

467).  

Uansett hvilket politisk system som har operert, det være seg: presidenten er 

sjef for flertallet, presidenten er medlem av, men ikke sjef for flertallet og fravær av 

flertall, har utnevnelsen av statsministrer foregått etter det samme mønsteret. Både 

Pompidou, Giscard d’Estaing og Mitterrand har utpekt en ressurssterk politisk aktør til 

statsminister i begynnelsen av sin sjuårsperiode, og en mer lojal samarbeidspartner 

halvveis i sitt mandat. De såkalt sterke statsministrene tilhører ikke alltid det samme 

partiet som presidenten, som vi så i tilfellet Giscard d’Estaings utvelgelse av Chirac. 

De behøver heller ikke nødvendigvis å være blant presidentens nærmeste og mest 

trofaste samarbeidspartnere, som i tilfellet Chaban-Delmas og Rocard. Men de utnevn-

te statsministrene har alle vært en del av alliansen som støttet presidenten. 

Utvelgelse av statsministrer etter parlamentsvalg har fortonet seg noe anner-

ledes, med unntak av de Gaulles utnevnelse av Couve de Murville i 1968. Etter 

parlamentsvalgene i 1986, 1993 og 1997 opplevde presidentene å ikke lenger være 

medlem av flertallet i nasjonalforsamlingen. Presidenten så i disse tre tilfellene seg 

”tvunget” til å utnevne en ressurssterk aktør, som var medlem av det nye flertallet i 

nasjonalforsamlingen. Det vil si en politisk opponent. Mitterrand utnevnte Chirac, som 

var partileder for det største partiet i flertallsalliansen i 1986. I 1993 utpekte 

Mitterrand, Edouard Balladur, etter samtaler med Chirac, som fortsatt var RPRs 

formelle leder.72 President Chirac utpekte Jospin til statsminister etter parlamentsval-

get i 1997. Jospin var leder for PS,  det største partiet i flertallskoalisjonen.  

Under perioder hvor presidenten ikke er medlem av flertallet har den sittende 

presidenten i liten grad fritt kunnet velge statsminister. Presidenten har tvert i mot måt-

tet utnevne en aktør som flertallet i den nyvalgte nasjonalforsamlingen har kunnet  

                                              
72 På tross av å ikke ha vært partileder, hadde Balladur blant annet vært finansminister under Chiracs statsministerperiode i 
1986-1988. 
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godta. Verken Mitterrand eller Chirac forsøkte å fremprovosere flertallets ”harme”, 

ved å utnevne en statsminister som ikke tilhørte flertallet. En oversikt over forholdet 

mellom politisk system, tid for utnevnelse og statsministerens politiske ressurser er gitt 

i tabell 5.   

Avsettelse 

I perioden 1962-2002 har statsministrer gått av under tre forskjellige omstendigheter: 

etter presidentvalg, etter parlamentsvalg og utenom valg. Utenom valg betyr i denne 

sammenheng etter presidentens ønske. Dersom vi ser vi ser bort fra det politiske 

systemet hvor presidenten ikke er medlem av flertallet, ser vi med utgangspunkt i ta-

bell 6 at alle de ”svake” statsministrene, med unntak av Cresson, ble avsatt etter valg. 

Couve de Murville, Messmer og Barre etter presidentvalg. Fabius, Juppé og Bérégo-

voy etter valg til nasjonalforsamlingen. Cresson, ble som den eneste ”svake” statsmi-

nisteren avsatt av presidenten utenom valg. Hun hadde da sittet som statsminister i kun 

11 måneder. Cresson hadde blitt så upopulær hos opinionen at Mitterrand ikke så noen 

annen løsning enn å kvitte seg med henne.73 Det var kort tid igjen til parlamentsvalget, 

og det var viktig å utnevne en statsminister som kunne appellere til velgerne og redde 

partiet. 

 De ”sterke” statsministrene, med unntak av Pompidou, som ble avsatt etter 

parlamentsvalg, gikk av utenom valg. Chaban-Delmas,  Mauroy og Rocard ble alle av-

satt av presidenten. Chirac, som eneste statsminister, gikk av på eget initiativ, fordi 

presidenten gav ham for lite frihet til å utøve sin funksjon. I pressen begrunner Chirac 

sin avgang med at: ”je ne dispose pas des moyens que j’estime aujourd’hui necéssaire 

pour assurer efficacement mes fonctions de Premier Ministre et, dans ces conditions. 

J’ai décidé d’y mettre fin” (Teyssier 1995: 259). De andre ”sterke” statsministrene har 

alle blitt avsatt et godt stykke ut i presidentens periode av ulike grunner. Chaban-

Delmas og Rocard ble avsatt fordi de synes å bli reelle trusler mot henholdsvis 

president Pompidou og Mitterrands makthegemoni. 

                                              
73 Cresson var den første og hitill eneste kvinnelige statsministeren som er blitt utnevnt i Frankrike. Cressons upopularitet kan 
skyldes at hun var offer for en ”anti-kvinner i politikken kampanje”. I mediene ble hun utsatt for en nedverdigende sammen-
blanding av person, kjønn og sak. Andelen av kvinnelige representanter i nasjonalforsamlingen har inntil 1997, ved siden av 
Hellas, vært en av de laveste i Europa. Som regel har bare 6% av representantene vært kvinner. Ved parlamentsvalget i 1997 
ble kvinneandelen nesten fordoblet. Rundt 11 % av de nye representantene var kvinner (Heidar og Berntzen 1998: 238).   
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Tabell 6 Politisk system, tid for avsettelse og statsministerens ressurser ved avsettelse 

  Statsministerens ressurser ved avsettelse 
 

Presidentens forhold til flertallet  Type valg Sterk  Svak  
P valg   Couve de Murville 

Messmer 
NF2 valg  Pompidou Fabius 

Juppé 

 
 
P1 sjef for flertallet  

 
U valg 

Chaban-Delmas 
Mauroy 

 

P valg  Chirac  
Balladur  
Jospin 

 

NF valg    

 
 
P ikke medlem av flertallet  

U valg   
P valg   Barre 
NF valg    

 
P medlem, men ikke sjef 

U valg Chirac  
P valg    
N valg   Bérégovoy 

 
Fravær av flertall 

U valg Rocard Cresson 

Kilde: Bygger på Sonia Monfort 1999: 96.  1 President, 2 Nasjonalforsamling, 3 Utenom valg 

 

Mitterrand kvittet seg sannsynligvis med Mauroy, fordi statsministeren hadde utspilt 

sin rolle da PCF trakk seg fra regjeringssamarbeidet med PS. Presidenten og statsmi-

nisteren synes dessuten på dette tidspunktet å ha vært uenige om politiske veivalg 

(Quermonne og Chagnollaud 1991: 245).  

Jeg har plassert Pompidou under kategorien, sterk statsminister ved avsettelse, 

fordi han etter over seks år som statsminister hadde klart å opparbeide seg sine egne 

politiske ressurser. Gaullistene vant et absolutt flertall i nasjonalforsamlingen ved par-

lamentsvalget i 1968, mye takket være Pompidous innsats. De Gaulle skal etter ”brak-

seieren” ha sagt til fru Pompidou:” det ser ut som din mann og jeg har vunnet valget”. 

Pompidous suksess ble en trussel for de Gaulles makthegemoni, og kort tid etter skrev 

statsministeren sitt avskjedsbrev. Pompidou var mannen som bygde opp det gaullis-

tiske partiet. Han bidro dessuten sterkt til at gaullistene vant et absolutt flertall i nasjo-

nalforsamlingen etter parlamentsvalget i 1968. Det ville følgelig ha vært naturlig av de 

Gaulle å beholde Pompidou som statsminister, dersom han ønsket å ta hensyn til 

velgernes valg og sammensetningen av det nye flertallet i nasjonalforsamlingen. Pom-

pidou synes følgelig å måtte gå av etter ønske fra presidenten.  

Vi ser igjen at flertallet av presidentene, uansett politisk system, har valgt å 

avsette ressurssterke statsministrer, som ble utnevnt i begynnelsen av deres president-

periode. Det eneste unntaket her er president Chirac. Han valgte å beholde Juppé. 

Juppé ble en av de mest upopulære statsministrene under den femte republikk, og 
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mange mente det beste Chirac kunne gjøre, var å avsette ham. Chirac argumenterte 

imidlertid for at det ikke fantes noen annen politikk, og valgte å beholde sin stats-

minister. Det er blitt sagt at Chirac kvittet seg med sin trofaste medarbeider gjennom 

mange år på en mer indirekte måte, ettersom han oppløste nasjonalforsamlingen og 

kalte til nyvalg bare et år før valget egentlig skulle ha funnet sted. Det synes som om 

Chirac fremprovoserte et statsministerskifte av hensyn til sin politiske popularitets-

kurve (Wessel Monfort 1999: 87). 

Samboerskapsperiodene; presidenten er ikke medlem av flertallet, skiller seg 

igjen ut fra de tre andre politiske systemene. De tre ”sterke” statsministrene, Chirac, 

Balladur og Jospin, som ble utnevnt etter parlamentsvalg, har alle sittet frem til neste 

nasjonale valg Dette på tross av kontinuerlige konflikter mellom president og 

statsminister under disse periodene. Chirac, Balladur og Jospin gikk alle av etter 

presidentvalg som de selv var deltakere i, men som de ikke vant.  

Av de 15 statsministrene, som ble utnevnt fra 1962-2002, er det, iberegnet Pom-

pidou, seks stykker som er blitt avsatt på grunn av presidentens vilje. De andre ni er 

blitt avsatt ved nasjonale valg. Statsministrene under den femte republikk har derfor 

oftere stått ansvarlig overfor de franske velgerne enn overfor republikkens president. 

Men det synes allikevel å være slik at presidenten i alle perioder, bortsett fra den hvor 

han ikke har vært medlem av flertallet i nasjonalforsamlingen, har hatt stor frihet til å 

utpeke og avsette statsministrer når han har funnet det strategisk hensiktsmessig.  

Alle presidentene under den femte republikk har valgt å kvitte seg med sine 

statsministrer når de følte at de vokste frem som en trussel mot deres makthegemoni. 

Dette gjelder avsettelsen av Pompidou, Chaban-Delmas, Chirac og Rocard. Vi kan si 

at Mitterrands avsettelse av Cresson også faller inn under denne kategorien, ettersom 

hun ble så upopulær at hun var en trussel mot PS’ oppslutning ved parlamentsvalget i 

1993. Et valg hvor presidenten var avhengig av suksess, dersom han skulle kunne 

forsette å utøve reell makt. Ut fra en slik analyse ville vi også ha forventet at president 

Giscard d’Estaing ville ha kvittet seg med Barre og Chirac med Juppé, ettersom disse 

to, ved siden av Cresson, opplevde å bli de minst populære statsministrer på menings-
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målingene.74 Vi så ovenfor at det også ble spekulert i om Chirac indirekte kvittet seg 

med Juppé ved å oppløse nasjonalforsamlingen i 1997. I slike situasjoner er det deri-

mot en annen taktikk presidentene kan bruke for å ikke miste popularitet hos opinio-

nen. Det finnes flere eksempler på at presidenten forsøker å distansere seg fra den 

innenrikspolitiske arena ved å konsentrere seg om high politics i turbulente innenriks-

politiske perioder. I slike situasjoner blir statsministeren stående som den ansvarlige 

problemløser i kontroversielle saker, på tross av at de utøver den politikken presi-

denten ønsker. Chirac gikk for eksempel offentlig ut og støttet Juppés politikk, og 

hevdet at denne politikken var den eneste rette for landet. Det var allikevel Juppé som 

måtte stå ansikt til ansikt med franskmenn som demonstrerte mot reformen av det 

sosiale velferdssystemet i Frankrike i 1995. Valget til den lovgivende forsamling i 

1997, som var fremprovosert av president Chirac og som RPR UDF-alliansen tapte, 

fikk størst konsekvenser for Juppé. Statsministeren og regjeringen måtte gå av. Presi-

denten, fikk på tross av å ha mistet mye av sin kapasitet til å utøve makt, beholde sin 

tittel og muligheten til å fortsette og spille en forholdsvis dominerende rolle i fransk 

politikk. 

Ut fra denne analysen kan vi trekke den slutning at presidentene i liten grad har 

vært villige til å dele makt med statsministrene. Sterke personligheter, med egne poli-

tiske prosjekter har måttet gå av utenom valg, i tre av fire politiske system. ”Svake” 

statsministrer, karakterisert som eksekutører av presidentens politikk, har imidlertid 

sittet frem til neste valg, hvor deres videre skjebne er blitt avgjort. Ut fra en slik analy-

se er det naturlig at Chirac beholdt Juppé, ettersom Juppé fulgte presidents vilje. I de 

perioder hvor presidenten ikke har vært medlem av flertallet, har han ikke avsatt stats-

ministrene, selv om de under dette systemet har vært en reell trussel mot presidentens 

makthegemoni.  

Foreløpig er det ingen statsministrer som har forsøkt å bli sittende som regje-

ringssjef etter at de ikke lenger har presidentens tillit. Det er heller ingen president som 

har forsøkt å avsette en statsminister i de tilfellene hvor han ikke har vært medlem av 

flertallet. De Gaulles spådom om at det ville oppstå et problem i de tilfellene hvor 

                                              
74 I følge SOFRES barometer var det bare 22% som hadde tillit til Cresson rett før hun ble avsatt. 76% av respondentene 
svarte at de ikke hadde tillit til statsministeren. Tallene for Barre og Juppé var henholdsvis 25% som hadde tillit og 67% som 
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opinionen støttet statsministeren og ikke presidenten, har derfor ennå ikke blitt en 

realitet. Dersom vi sammenligner popularitetskurvene til henholdsvis presidentene og 

statsministrene under den femte republikk, synes statsministrene sjelden å ha vært mer 

populære enn presidentene i de tre periodene hvor presidenten og statsministeren er  

medlem av den samme alliansen (se for eksempel Parodi 1997: 89-99). Presidentene 

har som nevnt ovenfor kvittet seg med sine statsministrer før de har kunnet bygge seg 

opp mer støtte i opinionen enn dem.75 Statsministrene under de periodene hvor presi-

denten ikke er medlem av flertallet i nasjonalforsamlingen, skiller seg igjen ut. To av 

statsministrene, Balladur og Jospin, var gjennom nesten hele perioden mer populære 

enn de sittende presidentene, Mitterrand og Chirac (Sofres 2002c) [online]. Dette kan 

være med på å forklare hvorfor presidentene i disse periodene ikke har forsøkt å 

tilegne seg mer makt, ved å enten oppløse nasjonalforsamlingen eller avsette 

statsministeren. På tross av at Mitterrand, under den første samboerskapsperioden, 

skåret høyere på meningsmålingene enn statsminister Chirac, ville det vært uklokt av 

ham å sette opinionens tillitsforhold på prøve. Chirac hadde legitimitet til å lede den 

utøvende makt, fordi han ved det siste nasjonale valget hadde vunnet tillit hos et 

flertall av velgerne. Presidenten utgjorde ikke en del av dette flertallet.  

POLITISK MAKTUTØVELSE 

Presidenten har under store deler av den femte republikks historie kunnet utnevne og 

avsette statsministrer etter eget ønsket. Betyr dette at han også har kunnet utøve makt i 

isolasjon eller finnes det en form for arbeidsfordeling eller eventuelt et samarbeid mel-

lom republikkens presidenter og statsministrer innenfor de ulike politiske systemene? 

UTENRIKSPOLITIKK 

I de politiske systemene, hvor presidenten har vært sjef for flertallet, medlem av, men 

ikke sjef for flertallet og hvor det har vært et fravær av flertall har presidenten vært 

nærmest enerådende i fransk utenriks- og forsvarspolitikk. Under de Gaulle opplevde 

for eksempel statsminister Couve de Murville at presidenten, på en pressekonferanse, 

                                                                                                                                             
ikke hadde tillit for førstnevnte, og 28% som hadde tillit og 70% som hadde mistillit til Juppé (Sofres 2002c) [online). 
75 Pompidou skal blant annet ha uttrykt i et intervju at en av konsekvensene ved å la en statsminister sitte for lenge, var å gi 
ham mulighet til å bygge opp sin egen maktbase, og på denne måten svekke presidentens innflytelse på den politiske be-
slutningsprosessen (Quermonne og Chagnollaud 1991: 244). Pompidou burde vite hva han snakker om ettersom han er den 
statsministeren under den femte republikk som har operert lengst som regjeringssjef. Pompidou fikk sitte i seks år.  
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la ned veto mot at Storbritannia skulle få bli medlem av det Europeiske Fellesskapet, 

bare tre dager etter at statsministeren hadde forsikret det britiske forhandlingsteamet 

om at ”ingen makt i verden skulle kunne forhindre dem i å lykkes i deres anstrengel-

ser” (Knapp og Wright 2001: 106). Pompidou skal ha tatt selvstendig initiativ til å 

oppheve de Gaulles veto av britisk inntreden i fellesmarkedet. Mitterrands kamp for 

innføringen av en felles europeisk valuta, var mer påvirket av hans samarbeid med den 

tyske kansleren Helmut Kohl, enn med sin egen regjering. Chirac avgjorde trolig alene 

at den franske hæren skulle bestå av yrkesmilitære. Opphevelsen av den 200 år gamle 

tradisjonen med obligatorisk militærtjeneste i Frankrike, var presidentens personlige 

avgjørelse (Knapp og Wright 2001: 107). President Giscard d’Estaing kritiserte de 

Gaulle allerede i 1967, for å ha fattet beslutninger i isolasjon under generalens presi-

dentskap. Selv skal Giscard d’Estaing for eksempel ha reist til Warzawa i 1980 for å 

diskutere krisen i Afghanistan, med den daværende sovjetiske presidenten, Boris 

Jeltsin. Dette besøket vakte sterk motstand, og forsvarsministeren skal først ha blitt in-

formert etter at reisen var ferdig planlagt (Knapp og Wright 2001: 106).76 Under 

Rocards statsministerperiode skal president Mitterrand ha konsultert regjeringen om å 

la franske tropper delta i en internasjonal styrke under Golfkrigen i 1990. Flertallet av 

statsrådene skal ha motsatt seg dette. President Mitterrand valgte imidlertid å overse 

statsrådenes motstand, og sendte styrker ut i krigen (Knapp og Wright 2001: 106).  

I de periodene, hvor presidenten ikke er medlem av flertallet, vil både statsmi-

nisteren og presidenten ha sterke insentiver til å involvere seg i utenriks- og forsvars-

politikk. Statsministrene vil trolig ha sterke insentiver til å blande seg inn i forsvars- 

og utenrikspolitiske spørsmål, fordi de her ser en mulighet til å bygge seg opp som 

betydningsfulle internasjonale politiske aktører. Dette er en viktig ballast for frem-

tidige potensielle franske presidentkandidater. Det er dessuten viktig for presidenten å 

intervenere på disse områdene for å opprettholde en image av politisk lederskap og 

innflytelse (Elgie 2001: 120-121). 

                                              
76 Giscards Europapolitikk, som for eksempel dannelsen av det Europeiske Rådet, det europeiske valutasamarbeidet og 
innføringen av direkte valg til Europaparlamentet skal ha blitt en realitet takket være det nære samarbeidet presidenten hadde 
til den tyske Kansleren, Helmut Schmidt, fremfor gjennom diskusjoner med sine egne statsråd (Knapp og Wright 2001: 106). 
Giscard på den ene siden og Chirac og gaullistene på den andre, hadde ulikt syn på hvordan samarbeidet mellom landene 
burde utvikle seg (Teyssier 1995: 256)  
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Et synlig tegn på Frankrikes samarbeidsperioder er når presidenten og statsmi-

nisteren opptrer sammen på store tilstelninger. Chirac skapte presedens på dette områ-

det ved å følge Mitterrand til G7-møtet i Tokyo i 1986. Chirac var i slike situasjoner 

svært klar på at Frankrike talte med en stemme, på tross av at den utøvende makt var 

politisk delt (Knapp og Wright 2001: 117). Balladur77 og Jospin overlot G7/8-møter til 

presidenten, utenriks- og finansministeren, etter å ha deltatt på forberedelsene til disse 

møtene.78 Men både Jospin og Balladur deltok sammen med presidenten på møtene 

som hadde å gjøre med Europasamarbeidet.  

Under de tre samboerskapsperiodene var presidenten heller ikke enerådende i 

utenriks- og forsvarspolitikken, men måtte, om ikke helt gi tapt for å utøve innflytelse, 

i det minste samarbeide med statsministeren. Statsministrene har til tider utført selv-

stendige handlinger innenfor disse områdene under la cohabitation. Balladur var an-

svarlig for Frankrikes politikk under vanskelighetene rundt den europeiske valuta-

unionen i 1993 og under GATT forhandlingene samme år. For selv om presidentens 

medarbeidere var til stede under arbeidet som foregikk i Matignon,79 var det i henhold 

til Suet (1997: 78) statsministerens strategi som ble fulgt. Chiracs forsøk på å bringe 

Frankrike inn i et nytt NATO-medlemskap, ble stoppet av statsminister Jospin (Knapp 

og Wright 2001: 118).80 Chirac på sin side, oppnevnte i 1986, en diplomatisk gruppe 

på sju mann, som informerte og gav ham råd i saker som hadde å gjøre med forsvars- 

og utenrikspolitikk (Elgie 1993: 31).  

INNENRIKSPOLITIKK 

I perioder hvor presidenten har vært sjef for flertallet, medlem av, men ikke sjef for 

flertallet og hvor det har vært  fravær av flertall, har de ulike presidentene også vist 

stor vilje til å utøve innflytelse på den innenrikspolitiske arena. Den økonomiske stabi-

liseringsplanen som ble innført i 1963, ble iverksatt etter ønske fra de Gaulles ønske. 

Frankrike skulle selge dollar og kjøpe gull for å utfordre det amerikanske valutahege-

moniet (Knapp og Wright 2001: 107). Pompidou fortsatte de Gaulles innblandingspo-

                                              
77 Elgie (2001: 120)  påstår at Balladur ble hjemme i protest mot at president Mitterrand gjorde hevd på å være Frankrikes 
hovedrepresentant ved disse anledningene. 
78 I sin bok: Deux ans à Matignon, gjør Balladur det klart at alle avgjørelser som ble tatt under G7-møtene som fant sted 
under hans statsministerperiode, hadde blitt avklart med ham på forhånd (gjengitt i Suet 1997: 78).  
79 ”Matignon” er statsministeren og regjeringens politiske hovedkvarter.  

 79



  

litikk, og bestemte seg for å devaluere den franske valutaen i 1969, uten å informere 

sin statsminister, Chaban-Delmas (Knapp og Wright 2001: 108). Mitterrand var min-

dre interessert i landets økonomiske politikk enn sine forgjengere, men den manglende 

interessen stoppet ham ikke fra å ta affære når han så det som nødvendig. 

Devalueringspolitikken som Frankrike førte under Mitterrand var presidentens 

beslutning (Knapp og Wright 2001: 108). Chirac hadde under valgkampen i 1995 vært 

klar på at det var regjeringens ansvar å utøve politikk. På denne måten signaliserte han 

et ønske om å holde avstand til den daglige politiske maktutøvelse. Han støttet 

imidlertid sin upopulære statsminister i en fjernsynsoverføring 26. oktober 1995, ved å 

erklære at Frankrike hadde forpliktelser overfor den nye valutaen euro, og ikke minst 

konvergeringskriteriene som måtte oppfylles dersom Frankrike skulle kunne delta i det 

nye valutasamarbeidet. Etter denne offentlige uttalelsen ble han mindre intervensjonis-

tisk (Knapp og Wright 2001: 108).81 Det er mulig at Chirac holdt seg forholdsvis ano-

nym på den innenrikspolitiske arena, ettersom han og Juppé hadde vært nære medar-

beidere i mange år. Presidenten behøvde derfor ikke å frykte at Juppé ville fatte vedtak 

som han ikke kunne stå til ansvar for. Taktisk var det også smart av Chirac å konsen-

trere seg om utenrikspolitiske spørsmål ettersom Juppé og hans regjering ble mer og 

mer upopulære hos opinionen.  

Giscard d’Estaing var reformatoren fremfor noen (Duverger 1996: 535). Han 

var initiativtaker til flere store reformer: myndighetsalderen ble satt ned til 18 år; pen-

sjonsalderen ble senket; det ble lettere å foreta abort; prevensjonsmidler ble lettere til-

gjengelig og opposisjonen i nasjonalforsamlingen fikk større innflytelse, blant annet 

ved at parlamentsmedlemmene fikk rett til å appellere til le Conseil Constitutionnel 

(Teyssier 1995: 246-247).82 Det viser seg at Chirac under sin statsministerperiode fra 

1974-1976, har vært en av de minst selvstendige statsministrene under den femte 

                                                                                                                                             
80 Jospin skal også ha truet med å forsinke forberedelsene til den europeiske valutaunionen dersom ikke arbeidsledighet og 
sosiale spørsmål ble høyere prioritert (Elgie 2001: 119). 
81 De fire første presidentene under den femte republikk har dessuten markert seg innenrikspolitisk ved å få gjennomført stor-
stilte kulturelle prosjekter. De Gaulle begynte denne trenden ved å gi store budsjetter til sin kulturminister. Pompidou skapte 
et museum for moderne kunst ved les Halles i Paris. I dag kjent som le Centre Pompidou. Mitterrand er kjent for blant annet 
la Defence, som er et finansielt senter i utkanten av Paris. Hovedstadens nye store bibliotek var også et prosjekt signert 
Mitterrand. Chirac er den eneste som ikke har vært spesielt opptatt av denne sektoren. Utvelgelsen av en forholdsvis anonym 
statsråd og grønt lys for budsjettkutt bekrefter dette (Knapp og Wright 2001: 109). 
82 Giscard d’Estaing hadde erfaring som finansminister under økonomisk ustabile perioder, og synes å blande seg enda mer 
inn i Frankrikes økonomiske politikk enn sine forgjengere. Under hans presidentperiode skal for eksempel Frankrike ha gått 
inn og ut av det europeiske valutasamarbeidet etter presidentens ordre.  
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republikk på tross av at han ledet det største partiet i flertallsalliansen. Chirac har 

senere beskrevet sin periode som statsminister under Giscard d’Estaing som: ”min 

første samboerskapsperiode, men uten tvil den vanskeligste” (Teyssier 1995: 253).83 

Hver måned skal statsminister Chirac ha mottatt presidentens direktiver i all 

offentlighet.84 Giscard d’Estaing skal også ha økt bruken av les Conseils Restreints. I 

disse komiteene har presidenten mulighet til å delta i forberedelsene av de 

beslutningene som skal fattes. Dette arbeidet foregår som regel i Matignon (Duverger 

1996: 536; Thiébault 1992: 113-114). Giscard d’Estaings andre statsminister fikk 

arbeide mer selvstendig. Etter at presidenten hadde definert hvilken politikk statsmi-

nisteren skulle prioritere lot Giscard d’Estaing Barre arbeide i fred (Teyssier 1995: 

263). Republikkens president lot for eksempel statsministeren alene konfrontere 

franskmenns misnøye med den økonomiske politikken. Giscard d’Estaing konsentrerte 

seg i denne perioden om utenrikspolitikken. På denne måten kan han ha forsøkt å 

unngå å bli ”smittet” av franskmenns misnøye med regjeringen Barres økonomiske 

politikk (Teyssier 1995: 269). 

Under Rocards statsministerperiode (1988-1991) holdt Mitterrand seg nesten 

alltid til det han hadde lovet, det vil si å intervenere mindre i statsministerens arbeid.85 

Statsministeren og individuelle statsråd mottok færre råd fra presidenten og hans råd-

givere, samtidig var Rocard bundet opp i president Mitterrands valgprogram. Rocard 

fulgte langt på vei de økonomiske prioriteringene som Mitterrand hadde lagt grunnlag 

for i sitt lettre à tous les Français - budskap til alle franskmenn, under presidentvalg-

kampanjen i 1988 (Elgie og Machin 1995: 171).86 Statsrådene i Rocard-regjeringen ut-

nyttet rivaliseringen mellom statsministeren og presidenten i denne perioden. Statsrå-

der som ikke fikk gjennomslag hos statsministeren, gikk gjerne til presidenten bak 

statsministerens rygg.87 

                                              
83 En av Chiracs rådgivere i denne perioden har i ettertid sagt at Jacques ikke var noen dårlig statsminister, han var ikke   
statsminister i det hele tatt (Knapp og Wright 2001: 77).  
84 Disse direktivene inneholdt for det første en kalender over møter som presidenten hadde bestemt at de skulle ha. For det 
andre gav de ordre om hvilke prosjekter som statsministeren skulle iverksette (Duverger 1996: 536).  
85 Mitterrand hadde i denne perioden plassert en av sine mest trofaste følgesvenner, Bérégovoy, som finansminister i Rocards 
regjering. Bérégovoy hadde presidentens fulle tillit og kan derfor ha overvåket statsministerens bevegelser.  
86 Under sin presidentvalgkamp i 1988 hadde Mitterrand dessuten gått sterkt inn for en verken nasjonaliserings- eller 
privatiseringspolitikk. Det ville være vanskelig for Rocard å ikke ta hensyn til disse utspillene (Knapp og Wright 2001: 108).  
87 Rocard skal alltid ha fått problemer med budsjettbalansen fordi Mitterrand gikk direkte inn i prosessen og forlangte mer 
penger til enkelte departement. Dette gjaldt spesielt departement som ble styrt av statsråd som stod presidenten, nær som for 
eksempel kulturminister Jacques Lang (Knapp og Wright 2001: 104).  

 81



  

I de periodene hvor presidenten ikke er medlem av flertallet er det statsminis-

teren, som med utgangspunkt i artikkel 20: le Gouvernement détermine et conduit la 

polititique de la nation, som har tatt mesteparten av initiativet på den innenrikspolitis-

ke arenaen. Chirac lanserte for eksempel i perioden 1986-1988 Frankrikes første priva-

tiseringsprogram og gjeninnførte flertallsvalgsystemet i to omganger. President Mitter-

rand var motstander av begge tiltak, og tok i bruk de konstitusjonelle midlene han 

hadde til rådighet for å forhindre Chirac-regjeringen i å gjennomføre sin politikk. 

Mitterrand forhindret Chirac i å vedta privatiserings- og valgsystemreformene via 

ordonnanser ved å nekte å signere dem (artikkel 13).88 Presidenten begrunnet denne 

handlingen med at viktige spørsmål som privatisering og endring av valgsystem 

trengte en grundig politisk debatt (Duverger 1996: 555). Mitterrand forsinket på denne 

måten lovgivningsprosessen, men kunne ikke forhindre regjeringen i å vedta sine lover 

via normale prosedyrer.89 Jospin forsøkte å unngå åpen konfrontasjon med president 

Chirac, og vedtok aldri lover via ordonnanser uten å få forhåndsgodkjennelse fra presi-

denten. Statsminister Jospin innførte allikevel reformer som for eksempel 35 timers 

arbeidsuke via den vanlige lovgivningsprosessen, til president Chiracs store misnøye 

(Knapp og Wright 2001: 115-116).  

Presidenten har under samboerskapsperiodene kunnet utøve innflytelse på 

regjeringens politikk ved å sende lovforslag som allerede er blitt godkjent av flertallet i 

nasjonalforsamlingen til det Konstitusjonelle Rådet (Teyssier 1995: 392-393). Le Con-

seil Constitutionnel annulerte for eksempel en del av teksten til en kontroversiell lov 

som allerede hadde blitt vedtatt av RPR UDF-flertallet under Chiracs statsminister-

periode, 1986-1988. Denne loven tok for seg immigrasjon og retten til fransk statsbor-

gerskap. Statsministeren kritiserte sterkt det Konstitusjonelle Rådets tiltak (Duverger 

1996: 566-567).  

Republikkens president har videre under samboerskapsperioder indirekte kun-

net påvirke regjeringens politikk ved å fremstå som en kritisk opposisjonspolitiker. 

Presidenten har på denne måten kunnet bruke sin posisjon som leder for Ministerrådet 

                                              
88 Chirac skal etter at Mitterrand nektet å undertegne ordonnansen om privatisering, ha gått ut å beklaget seg offentlig. Men 
ved de to neste tilfellene skal statsministeren ha nøyd seg med svake protester (Duverger 1996: 355).  
89 Mitterrand nektet også å signere to andre ordonnanser. Disse ordonnansene gjaldt for det første en omorganisering av 
valgkretsene ved parlamentsvalg. For det andre organiseringen av arbeidsuken (Duverger 1996: 555).  
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til å offentlig kritisere regjeringens politikk (Elgie 2001: 122-123; Duverger 1996: 

562). President Mitterrand fremsto som en aktiv ”regjeringsrefser” under sin første 

samboerskapsperiode, men modererte seg i sin andre. Dette forhindret ham ikke fra å 

kritisere regjeringen Balladurs privatiseringspolitikk (Elgie 2001: 123). Rollen som 

opposisjonspolitiker får liten direkte innflytelse på politiske utfall, men presidenten har 

på denne måten mulighet til å gjøre opinionen oppmerksomme på regjeringens politikk 

og skape misnøye som kan få konsekvenser for neste valg.  

Innenrikspolitisk koreograferer presidenten og statsministeren sine offentlige 

opptredener nøye, under de periodene hvor presidenten ikke er medlem av flertallet. I 

september 1999 fikk for eksempel jordbruksmessen, organisert av det Nasjonale 

Senter for Unge Jordbrukere, først besøk av president Chirac. Dagen etter var det 

statsminister Jospin som dukket opp for å bivåne det hele. Presidenten forsøkte under 

sitt besøk å fremstå som en talsmann for det rurale samfunn, og passet samtidig på å 

kritisere regjeringens politikk. Statsministeren, på sin side, minte jordbrukerne om at 

det var regjeringen og ikke presidenten som var ansvarlig for jordbrukspolitikken. 

Jospin forsøkte å berolige jordbrukerne med at han også så bøndenes behov (Elgie 

2001: 123). Under fotball VM i Frankrike i 1998 så vi ved gjentatte anledninger 

president Chirac og statsminister Jospin side om side på tribunen for å hylle det fran-

ske landslaget. Slike offentlige opptredener er viktige for en president som kjemper for 

sin politiske fremtid. Han må benytte enhver slik anledning til å markere seg. Flertallet 

av franske statsministrer har hatt ambisjoner om å bli den femte republikks fremtidige 

president, og har derfor behov for å fremstå som en form for ”landsfader” når anled-

ningen byr seg.  

Det har utspunnet seg en maktkamp mellom presidenter og statsministrer under 

samboerskapsperiodene, men alle aktørene har frem til nå innfunnet seg med den 

situasjonen som velgerne har satt dem i, og vært villige til å inngå kompromisser. 

Kontakten mellom presidenten og statsministeren under disse periodene har vært 

begrenset og nøye kontrollert. Under perioder hvor presidenten har vært sjef for fler-

tallet i nasjonalforsamlingen, har det vært vanlig at ”presidentens menn” deltar under 

regjeringens politiske arbeid. Under samboerskapsperiodene derimot, med unntak av 

utenriks- og forsvarspolitikk, har presidentens menn vært fraværende på regjeringens 
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møter. Statsminister og president har bare møtt hverandre en gang i uken; før 

Ministerrådet møtes. Den eneste daglige kontakten som er blitt opprettholdt, har 

foregått mellom presidentens nærmeste rådgiver og statsministerens kabinettsjef (Elgie 

2001: 124).90 

Maktkampen mellom presidenter og statsministrer under samboerskapsperio-

dene var reell, og det er liten tvil om at både Chirac, Balladur og Jospin gjorde sitt for 

å ”fryse” ut presidenten fra regjeringens arbeid. Statsministrene  forsøkte å skape en 

følelse av fellesskap og ansvarlighet hos sine medarbeidere, som igjen skulle bidra til å 

holde presidenten utenfor diskusjoner som foregikk internt hos flertallet.91 Presiden-

tene forsøkte på sin side å opprette kontakt, ved for eksempel å invitere individuelle 

ministrer med på offentlige reiser.92 Men statsrådene synes ikke under samboerskaps-

periodene å ha kunnet søke støtte hos presidenten, når de følte at de ikke ble hørt av 

statsministeren, slik som har vært vanlig under de tre andre politiske systemene. En 

effektiv strategi for å isolere presidenten har blant andre vært, slik som Chirac begynte 

med i perioden 1986-1988, å ta i bruk organet le Conseil de Cabinet. Dette er et organ 

hvor regjeringen kan møtes, men hvor presidenten ikke har møterett, slik som i 

Ministerrådet. Både Balladur og Jospin skal ha opprettholdt denne praksisen, som un-

der andre forhold er blitt lite brukt (Elgie 2001: 122). 

”MAKTDELING ELLER MAKTKONSENTRASJON”? 

Det ligger et potensial for spredning av makt i den konstitusjonelle teksten til den 

franske femte republikk, ettersom den utøvende makt er tohodet og begge aktørene har 

formell rett til å utøve makt. Hvordan har potensialet for maktdelingen som ligger 

nedfelt i konstitusjonen utviklet seg i praktisk politikk?  

I gjennomgangen ovenfor så jeg på presidentens innflytelse på utnevnelse og 

avsettelse av statsminister, og på forholdet mellom president og statsminister ved ut-

                                              
90 Mitterrand og Chirac skal ha vært enige om at deres rådgivere ikke skulle kontakte hverandre, og at presidenten skulle la 
regjeringen få utarbeide sin politiske strategi uten statsoverhodets innblanding. Balladur og Mitterrand avtalte at de ikke 
skulle komme med overraskende utspill. Presidenten skal, på tross av å ikke ha deltatt direkte i den politiske beslutnings-
prosessen, ha blitt informert om hvilke beslutninger regjeringen hadde fattet. Det vil si at les bleus de Matignon, som 
inneholder beslutningene som blir vedtatt i le Cabinet des Minstres, fremdeles ble sendt til presidenten. Andre opparbeidede 
rutiner opprettholdes også under samboerskapsperiodene. Presidenten fortsetter for eksempel å ha ukentlige møter med stats-
ministeren, forsvarsministeren og utenriksministeren. 
91 Utenom møtene med regjeringskabinettet, synes presidenten å ha liten kontakt med de individuelle statsrådene. Dersom 
slike møter fant sted, synes de å være kanalisert gjennom Matignon. 
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øvelse av utenriks- og innenrikspolitikk, under fire politiske system. Med utgangs-

punkt i denne gjennomgangen står vi igjen med to ulike situasjoner. For det første har 

vi sett at presidenten har hatt store muligheter til å konsentrere makten i sine hender i 

de situasjoner hvor han enten er sjef for flertallet, medlem av, men ikke sjef for fler-

tallet og hvor det har vært fravær av flertall. For det andre har vi sett at det i de 

periodene hvor presidenten ikke er medlem av flertallet, har vært tendenser til større 

maktdeling ettersom presidenten i disse tilfellene har utpekt en politisk opponent til 

statsminister, og de begge har måttet forholde seg til den makt som den konstitusjo-

nelle teksten foreskriver dem.  

Kan vi snakke om maktdeling mellom president og statsminister i begynnelsen 

av et mandat i de tre politiske systemene hvor presidenten og statsministeren har vært 

medlem av den samme alliansen, ettersom presidenten har utnevnt en ”ressurssterk” 

statsminister? Det er liten tvil om at noen av dem har hatt større selvstendighet enn 

andre, men det er lite de har kunnet gjøre uten presidentens samtykke (Suet 1997: 76). 

Under disse tre politiske systemene ser vi at uansett om statsministeren har vært 

”sterk” eller ”svak”, blitt utnevnt etter valg eller utenom valg, er det presidenten som 

har hatt kontrollen over deres utvelgelse og avsettelse og over den politiske beslut-

ningsprosessen. Statsministrer har måttet finne en balansegang mellom det å bli for 

upopulære eller for suksessfulle. Ingen av delene vil være bra dersom de ønsker seg et 

langt liv som statsminister. Presidentene under den femte republikk har verken kunnet 

tolerere statsministrer som har gjort for store feil, eller de som har gjort alt riktig. 

Begge typer er blitt en trussel mot presidentens autoritet, og må derfor fjernes (Elgie 

1993: 1). Vi har dessuten sett at presidentene har hatt mer behov for å dominere sine 

”sterke” statsministrer enn de såkalt ”svake". President Giscard d’Estaing stolte for 

eksempel på at statsminister Barre visste hvilken politikk presidenten ønsket gjennom-

ført, og forholdt seg til det. Det fantes ingen slik tillit mellom Giscard d’Estaing og 

statsminister Chirac, og det var sannsynligvis grunnen til at presidenten involverte seg 

sterkt i alle lovvedtak fremmet under Chiracs periode (Elgie 1993: 142).  

                                                                                                                                             
92 Det har til tider utviklet seg vennskapelige forhold mellom enkelte statsråd og presidenten. Mitterrands forhold til RPRs 
Charles Pasqua og Chiracs forhold til Jospins utdanningsminister, Claude Allègre, synes å være eksempel på dette. 
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Under det politiske systemet, hvor presidenten ikke er medlem av flertallet, har 

presidentene måttet forholde seg til konstitusjonen. Det vil si at både president 

Mitterrand og Chirac har måttet respektere at det er statsministeren, som er den reelle 

regjeringssjefen. Under disse forholdene har statsministeren gått til valg på et selv-

stendig program, uavhengig av presidentens politiske plattform. Statsministeren kan i 

disse situasjonene, med støtte av et flertall i nasjonalforsamlingen iverksette sine valg-

løfter uten at presidenten kan involvere seg mer enn det konstitusjonen tillater (Elgie 

1993: 157). På tross av at det ikke er noe reelt samarbeid mellom statsoverhodet og re-

gjeringssjefen under samboerskapsperiodene, synes det franske semipresidensielle re-

gimet å fungere mer representativt når presidenten og statsministeren, som deler den 

utøvende makt er politiske opponenter. Årsaken til dette er at opposisjonen også har 

litt innflytelse på den utøvende makt, gjennom presidenten, som gjerne taler opposi-

sjonens sak.  

”QUI GOUVERNE LA FRANCE”?  

”…ingen verken presidenten heller velgerne, er i tvil om hvem som er politisk 
ansvarlig når statsoverhodet har fordelen av et flertall i nasjonalforsamlingen. 
Statsministeren blir utpekt av presidenten, og lovene som blir vedtatt i 
nasjonalforsamlingen blir initiert av presidenten. Politikk i Frankrike er å betrakte som 
presidentens politikk, og som en følge av dette er han politisk ansvarlig...” 
(Duhamel 1993: 173. Min oversettelse).  

 

Det er vanskelig å si seg uenig i en slik påstand når vi ser på den institusjonelle praksis 

under store deler av den femte republikks historie. Vi så ovenfor at det er liten tvil om 

at det er presidenten som er ansvarlig for både innenriks- og utenrikspolitikk i de 

periodene hvor presidenten har vært medlem av den samme alliansen som statsminis-

teren. Dette gjelder i perioder hvor presidenten enten er sjef for flertallet, medlem av, 

men ikke sjef for flertallet, eller det har vært fravær av flertall i nasjonalforsamlingen. 

Under det politiske systemet hvor presidenten ikke er medlem av flertallet er det natur-

lig å holde statsministeren ansvarlig for politiske utfall. Spørsmålet er om det er mulig 

for velgerne å holde aktørene ansvarlige for den politikk som er blitt ført.  

Konstitusjonelt er presidenten bare ansvarlig overfor velgerne ved valg, og kan 

følgelig ikke bli avsatt mellom valg. I hvilken grad har velgerne mulighet til å se hvem 
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som har vært politisk ansvarlig i løpet av en presidentperiode? Dette problemet oppstår 

fordi konstitusjonen er uklar når det gjelder ansvarsfordelingen mellom presidenten og 

statsministeren. Det er denne uklarheten som har ført til at presidenten under store 

deler av den femte republikks historie, har kunnet tolke konstitusjonen i retning av at 

det er presidenten som i realiteten er den virkelige regjeringssjefen. Nasjonalforsam-

lingens sammensetning har tillatt ham en slik tolkningsmulighet. Unntaket har vært de 

tre samboerskapsperiodene. Denne presidensielle preeminensen har blant annet ført til 

at 6 av 15 statsministrer har stått ansvarlig overfor presidenten, ettersom disse har 

måttet gå av etter ønske fra statsoverhodet og ikke etter ønske fra velgerne, eller 

gjennom å bli felt av nasjonalforsamlingen.  

Tabell 7 Reell periode for maktutøvelse 
P1 1958  1965   1969  1974  1981  1988  1995  2002 

NF2 1958 1962  1967 1968  1973  1978 1981 1986 1988 1993  1997 2002 

År3  3 2 1 1 4 1 4 3 5 2 5 2 2 5  

 

Kilde: Duhamel 1993: 156. 1 Presidentvalg, 2 Valg til Nasjonalforsamlingen, 3 Antall år som et politisk parti eller en politisk aktør kontrollerer 
makten under den femte franske republikk  
 

 

Ved siden av den konstitusjonelle forvirringen har det videre vært valgsyklusen under 

den femte republikk som har bidratt til å gjøre det vanskelig for velgerne å holde de 

politiske representantene ansvarlige. Dette synes først og fremst å gjelde presidenten. 

Årsaken til at valgsyklusen har fått innflytelse på systemets grad av ansvarlighet, er at 

det i det franske regimet i realiteten finnes to separate valg, som begge får innflytelse 

på regjeringssammensetningen; presidentvalget og valget til den lovgivende forsam-

ling. Tabell 7 viser at intervallene mellom disse er høyst uregelmessige. Det er videre 

vanskelig å forutsi hvor lenge av gangen noen sitter med makten i fransk politikk på 

grunn av presidentens rett til å oppløse nasjonalforsamlingen. I praksis har det vært 

slik at den ”politisk ansvarlige” er den som til enhver tid har flertallets, eller et relativt 

flertalls, tillit i nasjonalforsamlingen. Chirac innførte et nytt begrep da han ble utpekt 

som statsminister under den første samboerskapsperioden i den femte republikk: la 

fraîcheure de la légitimité. Med dette begrepet ønsket han å markere at hans legitimitet 

var ”ferskere” enn presidentens. Chirac ble støttet av et absolutt flertall som ble valgt i 

1986. President Mitterrand derimot ble valgt i 1981. Et relevant spørsmål i den for-

bindelse er hvor lenge av gangen velgerne gir sine representanter retten til å utøve 
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makt i fransk politikk. I utgangspunktet blir presidenten valgt for en periode på sju år93 

og regjeringen for en periode på fem, men ut fra tabell 7 ser vi at under den femte 

republikks historie er retten til å utøve makt blitt tildelt for henholdsvis alt fra ett til 

fem år.94 Konsekvensene av et slikt fenomen er at velgerne ikke vet hvor lenge av 

gangen deres representanter sitter med makten, ettersom de sjelden sitter for en fastsatt 

periode. En slik situasjon gjør det vanskelig for velgerne å holde sine representanter 

ansvarlige. Ansvarligheten til de som styrer over de som blir styrt blir uklar (Duhamel 

1993: 156).  

Det er mulig å snu denne argumentasjonen på hodet, og argumentere for at de 

”urytmiske” intervallene mellom president- og parlamentsvalg bidrar til å ansvarlig-

gjøre presidenten også mellom presidentvalgene. De urytmiske intervallene mellom 

president- og parlamentsvalg fører til at presidenten må stå ansvarlig for sine politiske 

handlinger minst en gang i løpet av sin presidentperiode, men da mer indirekte 

gjennom valg til nasjonalforsamlingen (Duhamel 1993: 155; Laughland 1994: 53). 

Den ytterste konsekvensen av at presidenten må konsultere velgerne i midten av en 

presidentperiode, er at presidenten går av dersom det blir valgt et flertall til 

nasjonalforsamlingen som er i opposisjon til hans eller hennes politikk. Verken Mitter-

rand i 1986 og 1988 eller Chirac i 1997, tolket disse midterm elections i Hubers (1992) 

språkdrakt, på en slik måte. Både Mitterrand og Chirac valgte å bli sittende som 

presidenter frem til neste presidentvalg. Spørsmålet, som ingen med 100  % sikkerhet 

kan svare på, er om velgerne var misfornøyd med henholdsvis statsminister Fabius, 

Bérégovoy eller Juppé eller om valget var en klar mistillit til presidenten. Det er liten 

tvil om at de Gaulle, i en tilsvarende situasjon, ville ha valgt å gå av. Den femte 

republikks første president så på et direkte valg av presidenten, som en form for 

                                              
93 I en folkeavstemning i oktober 2002 ble det vedtatt at fra og med presidentvalget 2002 skal presidenten bli valgt for en 
periode på fem år. Et av målene med å la republikkens president og nasjonalforsamling bli valgt for en femårsperiode er å 
unngå samboerskapsperioder. En slik konstitusjonell revisjon kan føre til større grad av forutsigbarhet med tanke på hvor 
lenge av gangen de folkevalgte representantene sitter med makten i fransk politikk. Men det finnes ingen garantier for at ikke 
presidenten bruker sin oppløsningsrett slik at president- og parlamentsvalg igjen holdes på forskjellige tidspunkt. Det finnes 
heller ingen garantier for at ikke velgerne, med vilje, velger et presidensielt og et parlamentarisk flertall som i utgangspunktet 
er opponenter. Men fra politikernes side synes intensjonen med denne konstitusjonelle revisjonen å være et ønske om å unngå 
samboerskapsperiodene som mange mener skaper unødvendige konflikter internt i den utøvende makt, og ikke minst gjør det 
vanskeligere for Frankrike å snakke med en stemme i utenrikspolitiske sammenhenger (The Economist 2002: 28). 
94 Med utgangspunkt i tabell 7 ser vi at intervallene for maktutøvelse i Frankrike har vært på følgende måte: 2 år (1965-
1967), 1 år (1967-1968), 1 år (1968-1968), 4 år (1969-1973), 1 år (1973-1974), 4 år (1974-1978), 3 år (1978-1981), 5 år 
(1981-1986), 2 år (1986-1988), 5 år (1988-1993), 2 år (1999-1995), 2 år (1995-1997) og 5 år (1997-2002). 
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”kontraktinngåelse” mellom det franske folket og presidenten. Kontrakten brytes når 

presidenten ikke lenger blir støttet av et flertall av velgerne (Laughland 1994: 53). Den 

konstitusjonelle teksten av 1958 sier ingenting om at presidenten skal gå av i en slik 

situasjon, men dersom han etter et slikt valgnederlag velger å bli sittende som 

president, kan vi da si at han eller hun er ansvarlig overfor velgerne? Vi vet i hvert fall 

at selv om Mitterrand og Chirac valgte å bli sittende etter valgnederlaget, tok de kon-

sekvensene av at de ikke lenger var medlem av nasjonalforsamlingens flertall ved å ut-

nevne en statsminister som det nye flertallet aksepterte. Presidentene lot dessuten langt 

på vei statsministeren utøve makt i henhold til artiklene 20 og 21 i konstitusjonen,  

uten altfor mye innblanding fra Elysée.95 

Med utgangspunkt i tabell 7, ser vi at det er vanskelig for franske velgere å 

holde sine valgte representanter politisk ansvarlige. En president skal i utgangspunktet 

bli valgt for en fastlagt periode. Det er denne fastlagte perioden som bidrar til å gjøre 

et presidensielt system mer ansvarlig enn et parlamentarisk system. Problemet i det 

franske semipresidensielle systemet er, som vi har sett ovenfor at den franske presi-

denten ikke er garantert å utøve makt under hele sin presidentperiode. Mitterrand var 

for eksempel den reelle utøver av makt i fem av sju år under begge sine president-

perioder. Chirac på sin side, var bare den reelle utøver av makt i to av sju år, under sin 

første periode som republikkens president. Prinsippet om at det ikke skal skje en en-

dring av maktutøver i perioden fra et valg til et annet, er derfor brutt i det franske 

semipresidensielle systemet.  

De franske velgerne har, på sin side, under alle de tre politiske samboerskaps-

periodene hatt vanskeligheter med å forstå hvordan det franske regimet fungerer. I en 

meningsmåling foretatt av Sofres ble følgende spørsmål stilt: ”siden innsettelsen av 

regjeringen Lionel Jospin, er du av den oppfatning at Jacques Chirac har beholdt eller 

mistet mesteparten av sin makt”? Dette var i desember 1997, hvor 39 % av responden-

tene mente at Chirac hadde beholdt mesteparten av sin makt. 53 % trodde på dette tids-

punktet imidlertid at han hadde mistet mye av sin evne til utøve makt (Sofres.com 

2001a) [online]. En meningsmåling foretatt av BVA i samme tidsperiode, hvor spørs-

                                              
95 ”Elysée” er presidentens offisielle tilholdssted.  
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målet som ble stilt var som følger: ”i følge deg, hvem er det som er den virkelige utø-

veren av makt i Frankrike i dag”? Svarte bare 18 % at det var president Jacques 

Chirac. Hele 70 % svarte at det var statsminister Lionel Jospin. Under den andre sam-

boerskapsperioden i 1993, svarte 14 % at de trodde det var presidenten som var den 

virkelige utøveren av makt, mens 79 % trodde det var statsministeren. I 1986 var 

tallene for henholdsvis president og statsminister 25 % og 52 % (BVA-Sondage 2001) 

[online]. 

Det er stort sprik mellom disse to meningsmålingene. Dersom vi holder oss til 

den sistnevnte kan det tolkes som om flertallet av de franske velgerne vet hvem de skal 

holde ansvarlig ved valg. Det er allikevel tvilsomt om det er en klarhet mellom 

ansvarsforholdet mellom velger og representant i fransk politikk i dag. Dette kan 

illustreres ved å se på Mitterrands to presidentperioder. I løpet av denne perioden på 

fjorten år ble det utnevnt sju statsministrer. To disse sju var presidentens opponenter. 

Samtidig har det franske semipresidensielle regimet opplevd tre politiske systemer i 

denne perioden. Presidenten er sjef for flertallet (1981-1986), presidenten er ikke 

medlem av flertallet (1986-1988 og 1993-1995) og fravær av flertall (1988-1993). I 

samme periode har tre statsministrer, Mauroy, Rocard og Cresson, måttet stå til ansvar 

overfor presidenten, og ikke overfor velgerne eller nasjonalforsamlingen, slik som 

konstitusjonen foreskriver. To ”svake” statsministrer har måttet gå av ved valg til 

nasjonalforsamlingen, Fabius og Bérégovoy. De to sistnevnte har sannsynligvis ikke 

gjort noe annet enn å gjennomføre presidentens politikk. I hele denne perioden har 

presidenten beholdt sin posisjon. Han har til tider måttet finne seg i å innta en mer mo-

derat rolle, men han har uansett kunnet beholde en sentral posisjon i det franske poli-

tiske systemet, på tross av å indirekte ha blitt straffet av sine velgere. Det er liten tvil 

om at et slikt system gjør relasjonen mellom representant og velger komplisert.   

”PRESIDENTEN KOLONIALISERER OG VELGERE FORVIRRES” 

På tross av at den franske femte republikk konstitusjonelt er et regime hvor det er 

statsministeren som utøver politikk, har det i praksis vært slik at presidenten under tre 

av fire politiske system har monopolisert statsministerens administrative ressurser. 

Statsministeren har derfor i store deler av den femte republikk endt opp med å koordi-

nere presidentens politiske program fremfor å iverksette sitt eget. I 31 av de 40 årene 
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som jeg har tatt for meg, har presidenten hatt kapasitet til å konsentrere makten i sine 

hender. Liten reell maktdeling mellom president og statsminister har funnet sted. I ni 

av disse 40 årene, har det franske regimet operert under det politiske systemet hvor 

presidenten ikke har vært medlem av flertallet. Under disse årene har det funnet sted 

en form for maktdeling, ettersom både presidenten og statsministeren har kunnet utøve 

den makt som konstitusjonen har tildelt dem.  

Uansett politisk system synes ansvarsforholdet mellom velger og representant å 

være uklart under den franske femte republikk. Ansvarsforholdet er uklart fordi det for 

det første finnes to aktører som utgjør den utøvende makt, presidenten og statsministe-

ren, som konstitusjonelt har overlappende mandat til å utøve makt. For det andre 

bidrar de urytmiske intervallene mellom president- og parlamentsvalg til at det er van-

skelig for velgerne å vite hvor mange år av gangen deres representanter sitter med 

makten, og ikke minst hvem som har sittet med makten.  
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UTØVENDE OG LOVGIVENDE MAKT 

Konstitusjonen av den femte republikk gir regjeringen en dominerende rolle i lovgiv-

ningsprosessen. Spørsmålene jeg vil diskutere nedenfor er hvorvidt den franske regje-

ringen i store deler av den femte republikk har hatt kapasitet til å monopolisere den 

politiske beslutningsprosessen, og om regjeringens eventuelle dominans endrer seg når 

vi går fra et politisk system til et annet. Diskusjonen vil bli konsentrert rundt nasjonal-

forsamlingens innflytelse på den politiske beslutningsprosessen.96 

 

Figur  4 Forholdet mellom den utøvende og lovgivende makt - representativitet og ansvarlighet 

 
Representativitet  

 Presidentens 
forhold til flertallet 

Forholdet mellom 
utøvende og 
lovgivende makt   Ansvarlighet   

 

REGJERINGENS STATUS 

Parlamentsvalgreglene i den femte franske republikk har bidratt til at alle regjeringer 

som er blitt dannet har vært koalisjonsregjeringer støttet av et absolutt flertall i nasjo-

nalforsamlingen. Det finnes to unntak fra denne regelen. Fra 1984 til 1986 dannet PS 

en ettpartiregjering som ble støttet av et absolutt flertall i nasjonalforsamlingen. I 

perioden 1988-1993 ble det igjen innsatt en ren PS-regjering, men denne gangen ble 

ikke ettpartiregjeringen støttet av et parlamentsflertall.  

I Frankrike er det sjelden diskusjon rundt hvilke partier som skal danne regje-

ring. Det er de partiene som tilhører det presidensielle og/eller parlamentariske flertal-

let, knyttet sammen gjennom valgallianser, som danner regjering. Unntakene er som 

nevnt ovenfor, hvor PS i begge tilfeller dannet ettpartiregjeringer på tross av å ha inn-

gått i en valgallianse med PCF. Under den femte republikk har derfor velgerne hatt 

oversikt over regjeringsalternativene før valget. Det vil følgelig være riktig å plassere 

koalisjonsregjeringene under den femte republikk i kategori 4; flerpartiregjeringer 
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96 En annen av nasjonalforsamlingens viktige funksjoner er å kontrollere regjeringen. Denne rollen vil bli mindre omtalt. 



 

som er synlige for velgerne før valg. Fabius-regjeringen som styrte med støtte fra et 

absolutt flertall i nasjonalforsamlingen fra 1984.1986, går under kategori 5; ettparti-

regjering med støtte fra et absolutt flertall i nasjonalforsamlingen. PS-regjeringen som 

satt med makten fra 1988 til 1993 kan kategoriseres som en minoritetsregjering uten 

faste støttepartier i nasjonalforsamlingen (se kapittel 2).  

Under det rådende franske valgsystemet har det vært nødvendig for alliansepar-

tiene å forhandle om tilbaketrekninger av kandidater, i det minste før andre valgom-

gang.97 Partiene har ikke i like sterk grad vært bundet opp i et felles politisk valg- eller 

regjeringsprogram. I periodene under presidentene de Gaulle, Pompidou og Giscard 

d’Estaing opererte de moderate høyrepartiene med separate valgprogram. Det var 

valgprogrammene til deres felles presidentkandidat som knyttet alliansepartiene sam-

men. Det første og mest tydelige eksempel på at en valgallianse og et eventuelt regje-

ringssamarbeid forplikter, kom gjennom lanseringen av venstresidens fellesprogram, 

som ble forhandlet frem mellom PS og PCF i 1972 (Thiébault 2000: 508). Etter at 

venstresiden kom til makten i 1981, har venstresidens regjeringsprogram, med unntak 

av samboerskapsregjeringen, som ble ledet av Jospin fra 1997-2002, også vært sterkt 

preget av president Mitterrands presidentvalgløfter. Generelt kan vi si at programmene 

som koalisjonspartiene presenterer for velgerne før parlamentsvalg i Frankrike i liten 

grad inneholder konkrete politiske tiltak. Programmene er mer som en oppsummering 

av prinsipper som partiene er blitt enige om. Disse fellesprogrammene sier lite om 

hvordan eventuelle konflikter mellom koalisjonspartiene skal løses, eller hvordan de 

tenker seg at de ulike statsrådspostene skal fordeles (Thiébault 2000: 509-511).  

Under den femte republikk har regjeringen hatt fordelen av å bli støttet av et 

flertall i nasjonalforsamlingen i 35 av de 40 årene som det semipresidensielle regimet 

har eksistert. Opposisjonens mulighet til å utøve makt ligger derfor nedfelt i den 

konstitusjonelle teksten. Hvilke konstitusjonelle muligheter har opposisjonen til å 

påvirke politiske utfall i den franske nasjonalforsamlingen? 

                                              
97 Unntaket fra denne regelen skjedde da PS innførte et proporsjonalvalgsystem før parlamentsvalget i 1986. Under dette 
valgsystemet ble det bare holdt en valgomgang og valgallianser var derfor ikke en nødvendighet.  
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KONSTITUSJONELL ANSVARSFORDELING MELLOM UTØVENDE OG LOVGIVENDE MAKT  

KONTROLL OVER NASJONALFORSAMLINGENS AGENDA 

Regjeringen fastsetter nasjonalforsamlingens agenda (artikkel 48). Dette mandatet gir 

regjeringen mulighet til å prioritere lovforslag som den selv har initiert - projets de loi, 

fremfor lovforslag initiert av nasjonalforsamlingen - les propositions de loi. Det var 

først etter en konstitusjonell revisjon i 1995 at nasjonalforsamlingen fikk rett til å sette 

sin egen agenda under en samling per måned. 

LOVER OG REGULERINGER 

Under den femte republikk deler les députées, lovgivningsinitiativ med statsministe-

ren, som initierer lover på vegne av regjeringen (artikkel 39). Konstitusjonen skiller 

mellom lover og reguleringer. Nasjonalforsamlingen har konstitusjonell rett til å ini-

tiere og vedta lover innenfor de områder som detaljert er beskrevet i artikkel 34. De 

områdene som ikke er nevnt i artikkel 34, faller innenfor reguleringsområdet (artikkel 

37). Innenfor reguleringsområdet kan regjeringen gi lover via dekreter, som har 

samme status som lover vedtatt i nasjonalforsamlingen. Dette forholdet mellom lover 

og reguleringer gir regjeringen konstitusjonell makt til å forkorte, og dermed aksele-

rere lovgivningsprosessen. Den utøvende makt kan også akselerere lovgivningspro-

sessen ved hjelp av artikkel 38. Denne artikkel gir regjeringen mulighet til å formulere 

lover via ordonnanser innenfor nasjonalforsamlingens lovgivningsområde innenfor en 

begrenset periode. En ytterligere begrensning av nasjonalforsamlingens mulighet til å 

påvirke lovgivningsprosessen er nedfelt i artikkel 40, som sier at representantene i 

nasjonalforsamlingen ikke kan initiere lover eller komme med endringsforslag som vil 

øke statens utgifter eller minske dens inntekter. Regjeringen har artikkel 41 til 

disposisjon for å stoppe lovtekster eller forslag til endringer, som beveger seg utenfor 

nasjonalforsamlingens lovgivningsmandat. I de tilfeller hvor regjeringen velger å 

benytte seg av artikkel 41, blir det aktuelle lovforslaget kjent ugyldig dersom 

presidenten i nasjonalforsamlingen gir regjeringen medhold. Dersom nasjonal-

forsamlingens president ikke har samme syn som regjeringen, kan regjeringen legge 
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lovteksten frem for det Konstitusjonelle Rådet.98 For å forhindre at nasjonalfor-

samlingen vedtok lover utenfor det området som stod spesifisert i artikkel 34, opprettet 

forfatterne av den konstitusjonelle teksten le Conseil Constitutionel - det Konstitu-

sjonelle Rådet. I utgangspunktet var det bare republikkens president, presidenten i 

nasjonalforsamlingen, senatet eller statsministeren som kunne appellere til dette Rådet. 

Disse reglene viser at det Konstitusjonelle Rådet først og fremst ble opprettet for å 

kontrollere at nasjonalforsamlingen ikke forsøkte å initiere og vedta lover utenfor sitt 

mandat. I 1974 ble det foretatt en konstitusjonell revisjon, som også ga medlemmer av 

nasjonalforsamlingen og senatet rett til å prøve en lovteksts konstitusjonalitet dersom 

det var ønsket av enten 60 deputerte eller 60 senatorer. Denne konstitusjonelle 

endringen gav opposisjonen en ny mulighet til å påvirke den politiske beslutningspro-

sessen.  

ENDRINGER AV LOVFORSLAG 

Medlemmene av nasjonalforsamlingen og regjeringen har lik rett til å komme med 

forslag til endringer av lovforslag (artikkel 44), men også under denne prosessen har 

forfatterne av konstitusjonen gitt regjeringen fordeler. Etter at komiteene har vedtatt 

sine forslag til endringer av en gitt tekst, i en prosess unndratt fra offentligheten, blir 

lovtekstene debattert i plenum i nasjonalforsamlingen. Plenumsdebattene er offentlige. 

Diskusjonen i plenum tar ikke utgangspunkt i en gitt komitees endrede lovtekst, men i 

lovteksten, slik den ble initiert av regjeringen (artikkel 42). Dette betyr i praksis at 

arbeidet som blir gjort i komiteene ikke blir ”akseptert” som formelle endringer av en 

lovtekst, men er å betrakte som ”forslag” til endringer. I plenum blir endringsforsla-

gene lagt frem, og stemt over en etter en (Rohr 1995: 59). I tillegg til at alle plenums-

debatter tar utgangspunkt i den opprinnelige projets de loi, har regjeringen til rådighet 

artikkel 44.3, le vote bloqué. Artikkel 44.3 gir regjeringen rett til å be nasjonal-

forsamlingen vedta, med én stemme, hele eller deler av en lovtekst under diskusjon. Le 

vote bloqué gir regjeringen mulighet til å beholde så mye den ønsker av den 

opprinnelige teksten, samtidig som den kan tilføye de endringsforslagene som den 

mener vil bidra til å forbedre innholdet av loven. Ved hjelp av denne prosedyren kan 

                                              
98 Det Konstitusjonelle Rådet må generelt komme med sin uttalelse innen en måned etter at en sak er blitt det forelagt, men 
dersom regjeringen er i tidsnød, kan den kreve at medlemmene av le Conseil Constitutionelle kommer med en uttalelse etter 
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regjeringen forhindre at deres lover ikke endrer karakter etter at de har gått gjennom 

den lovgivende prosessen. 

KABINETTSPØRSMÅL OG MISTILLITSFORSLAG 

Artikkel 49 gir detaljerte beskrivelser av hvordan nasjonalforsamlingen skal kunne 

holde regjeringen ansvarlig, og som ytterste konsekvens kunne tvinge den til å gå av. 

Artikkel 49.1 gir statsministeren mulighet til å ”engasjere sin ansvarlighet” på regje-

ringens politiske program eller på en generell politisk erklæring. Ved bruk av denne 

prosedyren trenger nasjonalforsamlingen bare et relativt flertall av de tilstedeværende 

representantenes stemmer for å felle regjeringen.99 Artikkel 49.2 gir nasjonalforsam-

lingen mulighet til å fremme mistillitsforslag. Mistillitsforslag kan bare fremmes der-

som det blir signert av minst en tiendedel av alle medlemmene av nasjonalforsam-

lingen.100 Dersom mistillitsforslaget lykkes må regjeringen gå av (artikkel 50). Det kan 

bare stilles et mistillitsforslag i hver sesjon, med et unntak, og det er i de tilfellene hvor 

regjeringen velger å bruke artikkel 49.3. Artikkel 49.3 er den prosedyren som er blitt 

sett på som den mest antidemokratiske av alle i Konstitusjonen av 1958. Ved hjelp av 

artikkel 49.3 kan statsministeren stille kabinettspørsmål på hvilket som helst lovfor-

slag. Forslaget blir lov med mindre det blir fremmet et mistillitsforslag som blir vedtatt 

med det nødvendige absolutte flertall. Lovforslaget blir ikke vedtatt dersom mistillits-

forslaget får absolutt flertall og regjeringen må gå av (artikkel 50). Faller mistillits-

forslaget blir lovforslaget automatisk lov og regjeringen fortsetter.101  

KOMITEENE I NASJONALFORSAMLINGEN  

I henhold til Camby og Servent (1998: 64) skal Debré ha uttalt at mange og sterke 

komiteer var uforenlig med et parlamentarisk regime. Artikkel 43 begrenser derfor  

antall commissions permanentes - faste komiteer til seks.102 I fire av komiteene er det 

                                                                                                                                             
åtte dager (artikkel 61).   
99 Det eneste som kreves for å felle regjeringen er at flere medlemmer av nasjonalforsamlingen stemmer for, enn de som 
stemmer mot. 
100 Det skjer ingen avstemning over mistillitsforslaget før det har gått 48 timer siden det er blitt fremmet. Dersom det skal 
lykkes nasjonalforsamlingen å felle regjeringen, må mistillitsforslaget bli støttet av et absolutt flertall av alle medlemmene i 
nasjonalforsamlingen. Fravær, og stemmer fra representanter som velger å avstå fra å stemme, går i favør av regjeringen. 
101 Avstemningen skjer etter reglene som er nevnt under artikkel 49.2. 
102 De seks komiteene er: Affaires Culturelles, familiales et sociales; Productions et échanges; Lois constitutionelles, législa-
tion et administration générale de la République; Affaires étrangères; Finances, économie générale et plan; Défense et forces 
armées.  
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cirka 72 medlemmer.103 De to andre har cirka 144 medlemmer.104 De politiske partiene 

får tildelt plasser i komiteene proporsjonalt med antall seter de har vunnet i nasjonal-

forsamlingen. Alle representantene i nasjonalforsamlingen tilhører en komité, men det 

er ikke lov til å være medlem av mer enn én. Konstitusjonen sier dessuten at regje-

ringen kan kreve at en commission spéciale - spesialisert ad hoc komité blir oppnevnt 

for å se på et spesifikt lovforslag når regjeringen finner dette hensiktsmessig (artikkel 

43).105 Ved å gi regjeringen rett til å utnevne ad hoc komiteer når den måtte ønske det, 

ga forfatterne av konstitusjonen regjeringen stor frihet til å strukturere den lovgivende 

prosessen til egen fordel (Rohr 1995: 59).  

Ut fra gjennomgangen ovenfor ser vi at parlamentsvalgreglene og den konstitu-

sjonelle teksten av 1958 langt på vei oppfyller kravene som den demokratiske flertalls-

modellen stiller til ansvarlighet og representativitet. For det første har alle regjeringene 

som er blitt dannet fra 1962-2002, med unntak av én, blitt støttet av et flertall i nasjo-

nalforsamlingen For det andre gir den konstitusjonelle teksten regjeringen kapasitet til 

å gjennomføre sitt politiske program uten altfor mye innblanding fra opposisjonen. 

Kravene til representativitet, som blir vektlagt i den demokratiske proporsjonalitets-

modellen, blir i liten grad oppfylt gjennom valgsystemet og reglene som styrer den po-

litiske prosessen i nasjonalforsamlingen. 

RELASJONEN REGJERING OG NASJONALFORSAMLING I PRAKSIS  

LITE BRUKTE PROSEDYRER 

Tar vi utgangspunkt i informasjonen som er samlet i tabell 8, ser vi at den utøvende 

makt under den femte republikk har vært moderat i sin bruk av artikkel 40. Artikkelen 

ble forholdsvis hyppig benyttet av ulike regjeringer fra 1962-1981, men er blitt lite 

brukt etter 1981. Det viser seg dessuten at regjeringers mulighet til å erklære en lov for 

ugyldig i henhold til artikkel 41, også er blitt lite anvendt (tabell 8). En av årsakene til 

dette kan være at det er regjeringen som styrer nasjonalforsamlingens agenda. Det gir 

den mulighet til å forhindre at lovforslag, som ikke overholder de konstitusjonelle reg-

lene, blir debattert i nasjonalforsamlingen. Regjeringen har dessuten andre prosedyrer 

                                              
103 Utenrikskomiteen, Finanskomiteen, Forsvarskomiteen og Justiskomiteen har alle cirka 72 medlemmer. 
104 Kulturkomiteen og Handels- og Næringskomiteen har cirka 144 medlemmer.  
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den kan benytte seg av for å forhindre at uønskede propositions de loi og endringsfor-

slag fra nasjonalforsamlingen blir vedtatt, som for eksempel artikkel 44.3 og artikkel 

49.3. Vi kan ut fra tabell 8 se at bruken av artiklene 40 og 41 har avtatt, samtidig som 

anvendelsen av artikkel 44.3 og 49.3 har tiltatt.  

Det har heller ikke vært utbredt bruk av artikkel 38. Artikkelen er blitt anvendt 

rundt 30 ganger fra 1962-2002. Noen regjeringer har benyttet artikkel 38 for raskt å 

kunne gjennomføre viktige reformer uten parlamentarisk innblanding. Den sosialistis-

ke regjeringen, 1981-1986, anvendte for eksempel artikkel 38 fem ganger,106 på tross 

av at sosialistene hadde vært sterke kritikere av denne artikkelen før de selv kom til 

makten i 1981 (Safran 1995: 215; Wright 1989: 141). Statsminister Juppé valgte også 

å bruke artikkel 38 for å gjennomføre le plan Juppé i 1996. Le plan Juppé bestod av en 

rekke reformer som måtte iverksettes for å forberede Frankrike på innføringen av den 

europeiske fellesvalutaen (Carcassonne 2000: 182). Artikkel 38 er blitt anvendt i 

mindre grad enn det som var forventet av de som var kritiske til prosedyren (Maus: 

1989:17). 

                                                                                                                                             
105 Disse ad hoc komiteene skal ha 32 medlemmer. Utnevnelsen skjer proporsjonalt med antall seter et parti har vunnet i 
nasjonalforsamlingen. Det får ikke utnevnes mer enn 15 medlemmer fra en av de faste komiteene.  
106 I 1982 brukte statsminister Mauroy prosedyren for å gjennomføre en rekke sosiale reformer som for eksempel lavere pen-
sjonsalder, kortere arbeidsuke og andre arbeidsmarkedstiltak. Den samme regjeringen anvendte artikkel 38 i 1983 for å iverk-
sette økonomiske innstrammingstiltak, arbeidsledighetstiltak og lovgivning rundt Nye Caledonia (Safran 1995: 215; Wright 
1989: 141).  
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Tabell 8 Statistikk over anvendte konstitusjonelle prosedyrer 1962-2002 
Presidentens forhold til 
flertallet  

President Statsminister Lovgivningsperiode Artikkel 
44.31 

Artikkel 
49.32 

Artikkel 
49.23 

Artikkel 
49.14 

Artikkel 
405 

Artikkel  
416 

Artikkel 
617  

Artikkel  
438 

Pompidou 1962-1967 68 -9 7 2 146 2 3 15 De Gaulle 1962-1969 

Pompidou 
 

1967-1968 17 3 - - 37 - 1 7 

De Gaulle 1965-1969 Couve de Murville 1968-
1969 
 

8 - - - 6 1 - 1 

Pompidou 1969-1973 Chaban-Delmas 1969-1972 
Messmer 1972-1973 

 
 
1968-1973 

8 - 4 4 32 5 1 11 

Mitterrand 1981-1988 Mauroy 1981-1984 
Fabius 1984-1986 

1981-1986 3 13 8 6 6 - 64 9 

 
 
 
P11 sjef for flertallet  

Chirac 1995-2002 Juppé 1995-1997 1995-1997 24 2 2 3 10  9  

Chirac 1995-2002 
 

Jospin 1997-2002 1997-2002 13 - 2 1     

Mitterrand 1981-1988 Chirac 1986-1988 1986-1988 43 8 1 3 - - 25 - 

 
 

P ikke medlem av flertallet  

Mitterrand 1988-1995 Balladur 1993-1995 1993-1995 24 1 1 2 - - 34 2 

P medlem, men ikke sjef Giscard d’Estaing 1974-
1981 

Chirac 1974-1976 
Barre 1976-1981 

1974-1981 35 8 9 3 29 26 47 8 

Fravær av flertall 
 

Mitterrand 1988-1995 Rocard 1988-1991 
Cresson 1991-1992 
Bérégovoy 1992-1993 

1988-1993 82 38 10 2 1 - 48 2 

Kilder: Knapp og Wright 2001: 139; Chagnollaud og Quermonne 2000: 155-159, Maus 1995.  Assemblee-nationale.fr (2002a) [online] 1 Vote bloqué,  2 Motion de censure provoquée,  3Motion de censure spontanée, 4Question de confiance, 5 

Representantene i nasjonalforsamlingen kan ikke  initiere lover eller komme med endringsforslag som vil øke statens utgifter eller minske dens inntekter. 6 Regjeringen kan stoppe lovtekster eller forslag til endringer som strekker seg utenfor 
nasjonalforsamlingens lovgivningsmandat. 7  Medlemmer av nasjonalforsamlingen og medlemmer av senatet har rett til å appellere til det Konstitusjonelle Rådet. 8 Oppnevnelse av ad hoc komiteer, 9 – betyr at prosedyren ikke har blitt anvendt, 10    

Tomme ruter betyr at data mangler. 11 President.



  

KOMITEENES INNFLYTELSE PÅ POLITISKE UTFALL 

Forfatterne av konstitusjonen ønsket å redusere komiteenes innflytelse på den politiske 

beslutningsprosessen. I henhold til Camby og Servent (1997: 65) ønsket forfatterne av 

konstitusjonen i utgangspunktet at de spesialoppnevnte ad hoc komiteene skulle ta seg 

av det meste av lovgivningsarbeidet i nasjonalforsamlingen. En slik praksis ville ha 

gitt regjeringen god mulighet til å kontrollere lovgivningsprosessen ettersom disse 

komiteene i liten grad ville vært spesialiserte. Dersom en ny ad hoc komité skulle bli 

oppnevnt for hver nye lov som skulle debatteres i nasjonalforsamlingen, ville represen-

tantene som ble utnevnt til disse komiteene, få liten mulighet til å spesialisere seg. Ad 

hoc komiteer er ikke blitt utnevnt i den utstrekning som forfatterne av den nye konsti-

tusjonen kanskje kunne ha ønsket seg.107 I tabell 8 ser vi at oppnevnelsen av slike 

commissions spéciales har skjedd forholdsvis sjeldent under den femte republikk. 

Oppnevnelsen av ad hoc komiteer har avtatt etter 1986.  

Organiseringen av komiteene i den franske nasjonalforsamlingen samsvarer i 

liten grad med kravene som Mattson og Strøms variabel sier bør være til stede dersom 

opposisjonen skal kunne utøve innflytelse på beslutningsprosessen (se kapittel 2) 

(Strøm og Mattson 1995). I den franske nasjonalforsamlingen begrenser konstitusjon-

en antall faste komiteer til seks. De faste komiteene har derfor et stort antall 

medlemmer, som igjen vanskeliggjør deres arbeid. Seks faste komiteer betyr at deres 

arbeid må strekke seg over arbeidsområdet til flere statsråder og departementer. 

Spesialisering blir vanskelig (Chagnollaud og Quermonne 2000: 65; Huber 1996: 32). 

Medlemskap i komiteene i den franske nasjonalforsamlingen blir fordelt proporsjonalt 

med antall seter et parti har vunnet i nasjonalforsamlingen. Det betyr at de partiene 

som dominerer den lovgivende forsamling også dominerer komiteene. Komiteene 

velger selv sin ledelse, og lederposisjonene blir stort sett alltid monopolisert av 

                                              
107 Statsrådene har funnet det mer tilfredsstillende å introdusere sine projets de loi i en av de permanente komiteene, hvor de 
har kunnet diskutere med sine faste forhandlingspartnere (Camby og Servent 1997: 66). Men den sosialistiske regjeringen 
valgte for eksempel å opprette en ad hoc komité i 1983 for å gjennomgå den kontroversielle reformen av privatskolene i  
Frankrike. Regjeringen ville ikke at lovgivningsprosessen skulle bli forsinket i en av de faste store, og forholdsvis tungrodde 
komiteene. 
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regjeringsflertallet (Chagnollaud og Quermonne 2000: 66). Forsøk på en jevnere 

fordeling av lederposisjonene mellom flertall og opposisjon har alltid mislykkes. 108 

LOVER OG ENDRINGER 

Under den femte republikk er det regjeringen som kontrollerer nasjonalforsamlingens 

agenda, og i Frankrike, som i andre moderne demokratier, blir flertallet av lovforsla-

gene initiert av regjeringen. Cirka 5 % av alle lovforslag, som blir debattert i nasjonal-

forsamlingen, er propositions de loi. Det betyr at 95 % av lovforslagene som blir 

debattert har sitt utspring i regjeringen. Det viser seg at mellom 10 og 25 % av alle 

lover som blir vedtatt er propositions de loi (Frears 1990: 39). Etter den konstitusjo-

nelle endringen i 1995, hvor den lovgivende forsamling har fått rett til å sette sin egen 

agenda en gang i måneden, kan vi forvente at denne prosentandelen ville øke noe. Det 

kan imidlertid være vanskelig å avsløre hvilke lovtekster som i virkeligheten har sitt 

utspring i nasjonalforsamlingen, ettersom en del av les propositions de loi kan være til-

dekte projets de loi.  

Men selv om medlemmene i nasjonalforsamlingen generelt, og medlemmer av 

opposisjonen spesielt, har begrenset mulighet til å fremme sine egne lovforslag, har de 

muligheter til å påvirke lovgivningsprosessen ved å foreslå endringer til regjeringens 

opprinnelige lovtekster. De parlamentariske komiteene lykkes forholdsvis godt med å 

få vedtatt sine forslag til endringer. Komiteene fikk vedtatt henholdsvis 77 %, 87 % og 

75 % av sine forslag til endringer i periodene 1978-1981, 1981-1986 og 1986-1988 

(Frears 1990: 42-43). Disse tallene er høye, og det er kanskje ikke så overraskende når 

det er medlemmer som støtter regjeringsflertallet som dominerer komiteene.109 Matt-

son (1995: 478) viser at individuelle medlemmer av nasjonalforsamlingen under den 

femte republikk i gjennomsnitt har fått vedtatt 32.3 % av det totale antall endringer 

som de har foreslått i perioden mellom 1971-1990. Individuelle medlemmer av fler-

                                              
108 Giscard d’Estaing ønsket i 1978 å innføre reformer som ville føre til en jevnere fordeling av presidentskapene i kommi-
teene mellom flertallet og opposisjonen. RPR som var det dominerende partiet i flertallet, motsatte seg en slik reform. I 1981 
skal statsminister Mauroy ha ønsket å fordele presidentskapene i komiteene mellom flertallet og opposisjonen, men igjen 
motsatte RPR seg en slik fordeling, på tross av at de denne gangen var i opposisjon (Chagnollaud og Quermonne 2000: 177; 
Safran 1995: 206). 
109 Knapp og Wright (2001: 155) hevder at endringer vedtatt i en av nasjonalforsamlingens komiteer ofte har opposisjons-
partienes støtte. En slik tolkning er sannsynlig ettersom debattene i komiteene foregår utenfor offentlighetens lys. Unn-
dragelse fra offentligheten gjør det lettere for de politiske partiene å samarbeide, forhandle og ikke minst komme med 
innrømmelser siden massemediene og velgerne ikke kan følge med på det de gjør.  
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tallet i nasjonalforsamlingen lykkes bedre enn medlemmer av opposisjonen med å få 

vedtatt sine endringsforslag.110 

Individuelle medlemmers rett til å foreslå endringer til lovforslag under debatt 

er blitt et effektivt middel for å forsinke beslutningsprosessen i nasjonalforsamlingen, 

og på denne måten forsinke regjeringen i gjennomføringen av sitt politiske program. 

Denne form for obstruksjon ble spesielt tydelig etter at venstresiden kom til makten for 

første gang under den femte republikk, i 1981.111 I 1983 la for eksempel PS PCF-

regjeringen frem et lovforslag som foreslo en reform av høyere utdannelse i Frankrike. 

Det ble foreslått 2204 endringer til dette reformforslaget. Nasjonalforsamlingen brukte 

132 timer fordelt på 17 dager for å diskutere disse forslagene (Duverger 1996: 367).112  

Regjeringen har to sterke våpen for å forhindre at medlemmene av nasjonal-

forsamlingen foretar store endringer av deres opprinnelige lovforslag: artikkel 44.3 og 

artikkel 49.3. Begge artiklene ble sterkt kritisert under utarbeidelsen av den 

konstitusjonelle teksten, og karakterisert som udemokratiske ettersom de gir re-

gjeringen kapasitet til å presse gjennom sitt politiske program i situasjoner hvor det 

oppstår konflikter mellom regjering og nasjonalforsamling, fremfor å diskutere seg 

frem til løsninger som er akseptable for alle parter (Huber 1996: 6). Inkluderingen av 

artikkel 49.3 skal, i følge Huber (1996: 56), ha vært mer kontroversiell enn innlem-

melsen av artikkel 44.3. Debré skal ha vært motstander av å ta med artikkel 49.3 i den 

konstitusjonelle teksten (Huber 1996: 56). Selv tilhengere av artikkel 49.3 så det som 

problematisk at nasjonalforsamlingen i realiteten blir fratatt muligheten til å votere. 

Ved bruk av artikkel 49.3 stiller regjeringen de deputerte overfor et klart valg: ”fell 

oss” eller aksepter loven (Maus 1989: 17). Det sterke ønsket om regjeringsstabilitet 

vant derimot frem. Forfatterne av konstitusjonen skal ha legitimert artikkel 49.3 med at 

                                              
110 Under det konservative styret som satt med makten fra 1978-1981, aksepterte regjeringen 25 % av endringsforslagene som 
kom fra henholdsvis RPR og UDF tilhengere i nasjonalforsamlingen. I samme periode fikk opposisjonspartiene PS og PCF 
godtatt 16 % av sine endringsforslag. Under sosialistenes dominans fra 1981-1986 ble bare 8 % av opposisjonens forslag til 
endringer vedtatt. Medlemmer av PCF, hvis parti var medlem av regjeringen fra 1981-1984, fikk vedtatt 8 % av sine 
endringsforslag. PS aksepterte samtidig 61 % av alle individuelle endringsforslag som kom fra deres egne. Under RPR UDF- 
regjeringens dominans fra 1986 til 1988, var det bare 4 % av opposisjonens endringsforslag som ble vedtatt. 21% av 
endringsforslagene som kom fra RPR eller UDF medlemmer ble akseptert i denne perioden (Frears 1990: 43). 
111 Statistikk hentet fra Knapp og Wright (2001: 155) viser for eksempel at antall endringsforslag med utspring i individuelle 
medlemmer gikk fra 4829 i perioden 1968-1973 til 10535 fra 1998 til 99. 
112 I 1995 opplevde Juppé-regjeringen, som var sammensatt av RPR og UDF, at et projet de loi som gikk ut på å omorgani-
sere la sécurité sociale- det franske trygdesystemet, ble utsatt for 5488 forslag til endringer. Nasjonalforsamlingen brukte 39 
timer på å diskutere 77 av disse forslagene før regjeringen valgte å ta i bruk artikkel 44.3 på hele lovteksten som var under 
diskusjon (Duverger 1996: 367). 

 102



 

dersom ikke flertallet i nasjonalforsamlingen hadde mot nok til å felle regjeringen, 

skulle regjeringens politikk få gjennomslag (Huber 1996: 56).113 Artikkel 49.3 skulle 

erstatte det flertallet i nasjonalforsamlingen som regjeringen trenger støtte fra for å 

kunne gjennomføre sin politikk (Carcassonne 2000: 228), og som forfatterne av den 

nye konstitusjonen ikke hadde tro på at skulle vokse frem.114 De valgte derfor å gi en 

regjering, med forholdsvis svak støtte, mulighet til å overleve ved hjelp av formelle 

konstitusjonelle prosedyrer.115 

Tabell 9 Anvendelsen av artikkel 44.3, 49.3 og 49.2 
Presidentens forhold til 
flertallet  
 

Antall år Artikkel 44.3 Artikkel 49.3 Artikkel 49.2 

P1 sjef for flertallet 18 128 18 21 
P ikke medlem av 
flertallet 

9 80 9 4 

P medlem, men ikke sjef 5 35 8 9 
Fravær av flertall 5 82 38 10 
SUM  425 63 44 

 

Kilde: Basert på tabell 8. 1 President. 2 Le vote bloqué 3 Motion de censure provoquée 4 Question de confiance 

I tabell 8 ser vi at artikkel 44.3 er blitt anvendt av alle regjeringer under den femte 

republikk. Tabell 9 viser at prosedyren til sammen er blitt brukt 425 ganger. Artikkel 

49.3 er blitt benyttet 63 ganger til sammen (tabell 9), og av alle regjeringer med unntak 

av fem (tabell 8). Bryter vi disse tallene ned ytterligere, kan vi ut fra tabell 9 se at un-

der det politiske systemet, hvor presidenten har vært sjef for flertallet at artikkel 44.3 

er blitt anvendt 128 ganger og artikkel 49.3 18 ganger på 18 år. Under systemet hvor 

presidenten ikke er medlem av flertallet har regjeringene brukt artikkel 44.3 og artikkel 

49.3 henholdsvis 80 og 9 ganger i løpet av 9 år. I perioden hvor presidenten er medlem 

av, men ikke sjef for flertallet, ble artikkel 44.3 benyttet 35 ganger og artikkel 49.3 8 

ganger i løpet av en femårsperiode. Den perioden som skiller seg ut ved å anvende 

disse to prosedyrene hyppigst, er systemet hvor det er fravær av flertall. I løpet av en 

                                              
113 President Mitterrand hevdet i begynnelsen av sin andre presidentperiode at han ønsket å se en begrensning av bruken av 
artikkel 49.3. Det var viktig i følge den sosialistiske presidenten at artikkel 49.3 ikke ble brukt kontinuerlig. Mitterrand la 
samtidig til at han ikke ville motsette seg at hans statsministrer tok i bruk artikkel 49.3. Han så det ikke som sin rolle å frata 
en regjering et konstitusjonelt våpen som det hadde fått til sin disposisjon (Chagnollaud og Quermonne 1991: 238-239).  
114 Forfatterne av den nye konstitusjonen hadde ingen forutsetninger for å vite om det ville vokse frem et flertall i nasjonal-
forsamlingen under den femte republikk ettersom valgreglene, som avgjorde hvordan stemmer skulle bli fordelt til seter i 
nasjonalforsamlingen, ikke ble en del av den konstitusjonelle teksten.   
115 Duverger (1987: 100-101) hevder at artikkel 49.3 er en viktig prosedyre, men er kritisk til at den blir tatt i bruk helt i 
begynnelsen av en lovtekst ettersom en slik praksis forhindrer opposisjonen fra å uttale seg offentlig om saken. For eksempel 
varte ikke debatten rundt Chirac-regjeringens privatiseringsreform mer enn i 50 minutter. Og det var kun tre medlemmer, alle 
fra flertallet i nasjonalforsamlingen, som fikk mulighet til å uttale seg.   
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femårsperiode brukte minoritetsregjeringene artikkel 44.3 og artikkel 49.3, 

henholdsvis 82 og 38 ganger.  

Det politiske systemet, hvor det har vært fravær av flertall skiller seg klart ut fra 

de andre systemene ved bruken av artikkel 44.3 og 49.3, men ser vi nærmere på tallene 

i tabell 8 ser vi at det er større forskjeller mellom regjeringers bruk av disse prose-

dyrene innenfor et og samme system, enn mellom anvendelsen av disse artiklene på 

tvers av de politiske systemene. Under systemene hvor presidenten er sjef for 

flertallet, brukte statsminister Pompidou artikkel 44.3 68 ganger fra 1962 til 1967 og 

artikkel 49.3 hele 17 ganger på ett år mellom 1967 og 1968. Pompidous regjeringer var 

støttet av et samlet flertall i nasjonalforsamlingen og det er derfor vanskelig å forklare 

hans hyppige bruk av artikkel 44.3. En forklaring kan være at statsministeren ikke 

hadde parlamentarisk erfaring. Han var de Gaulles mann, og hadde i liten grad lært å 

sette pris på nasjonalforsamlingens intervensjonisme.116 Under statsministrene Couve 

de Murvilles, Chaban-Delmas og Messmers regjeringer, hadde gaullistene vunnet et 

absolutt flertall av setene i nasjonalforsamlingen alene. Parlamentsvalget i 1968 ble 

fremprovosert av de sosiale urolighetene som oppsto den samme våren. Gaullistene 

stod i denne perioden samlet om å verne om de gaullistiske institusjonene, som de 

hadde sett på som truet under opptøyene. De tre statsministrene fra 1968 til 1973 viser 

moderat bruk av artikkel 44.3. Artikkel 49.3 blir ikke anvendt. Statsministrene Mauroy 

og Fabius brukte artikkel 44.3 3 ganger og artikkel 49.3 13 ganger i løpet av en fem-

årsperiode. Under det politiske systemet hvor presidenten er sjef for flertallet, er 

Mauroy og Fabius de statsministrene som har anvendt artikkel 49.3 hyppigst. Det kan 

være flere årsaker til at statsministrene valgte å benytte artikkel 49.3 forholdsvis 

hyppig i denne perioden. Statsminister Mauroy ledet en regjering sammensatt av PS og 

PCF. PCFs parlamentsgruppe var forholdsvis radikal, og Mauroy kan ha anvendt 

artikkel 49.3 for å disiplinere sine samarbeidspartnere. For det andre var PS’ egen 

parlamentsgruppe forholdsvis radikal. Artikkel 49.3 kan også ha blitt brukt for å disi-

plinere sosialistenes egne députées. Ved hjelp av artikkel 49.3 unngikk regjeringen at 

                                              
116 Jeg har ikke statistikk over antall foreslåtte endringer til regjeringens lovforslag i denne perioden, og kan derfor ikke si om 
Pompidous hyppige bruk av le vote bloqué ble brukt for å forhindre obstruksjon fra en aktiv nasjonalforsamling. Men 
generelt kan vi si at en økning av antall forslag til endringer så et oppsving etter at venstresiden kom til makten i 1981. Det er 
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uoverensstemmelser innad i koalisjonen kom frem i offentligheten, ettersom all debatt 

stopper straks artikkel 49.3 trer i kraft. En tredje forklaring er at sosialistene og 

kommunistene, som hadde sittet i opposisjon i over 20 år, med liten mulighet til å 

påvirke politiske utfall, hadde et forholdsvis ambisiøst reformprogram. Artikkel 49.3 

kan derfor ha blitt brukt for å akselerere lovgivningsprosessen, slik at regjeringen raskt 

kunne gå fra en reform til en annen. Men artikkel 49.3 ble også anvendt for å forhindre 

at opposisjonen ødela sammenhengen i regjeringens reformprogram. Antall forslag til 

endringer økte dramatisk i denne perioden og var opposisjonens måte å forsøke og 

forhindre regjeringen fra å gjennomføre sine mest kontroversielle reformer, som for 

eksempel nasjonaliseringsprogrammet.117 Statsminister Juppé, 1995-1997, brukte ar-

tikkel 44.3 24 ganger i løpet av en toårsperiode. Juppé iverksatte i løpet av denne 

perioden en kontroversiell reform av det franske trygdesystemet. Artikkel 44.3 ble 

brukt for at loven skulle bli vedtatt i den form som regjeringen ønsket.  

I perioder hvor presidenten ikke er medlem av flertallet, er det statsminister 

Chirac som hyppigst har benyttet seg av artikkel 44.3 og 49.3. I løpet av en toårs-

periode brukte Chirac artikkel 44.3 43 ganger og artikkel 49.3 8 ganger. Under denne 

samboerskapsperioden var Chiracs absolutte flertall i nasjonalforsamlingen tynt. Fler-

tallskoalisjonen hadde bare to seter mer enn det som var nødvendig for å bli støttet av 

et absolutt flertall i nasjonalforsamlingen. Chirac anvendte trolig disse prosedyrene for 

å disiplinere sitt eget flertall. Chirac ønsket dessuten å omgjøre en rekke av de 

reformene som den sosialistiske regjeringen hadde iverksatt i forrige parlaments-

periode. Opposisjonen forsøkte gjennom å foreslå en rekke endringer til regjeringens 

projet de loi, både å forsinke beslutningsprosessen og ødelegge sammenhengen i 

regjeringens lovforslag. Chirac brukte disse tvangsprosedyrene for å forhindre opposi-

sjonens forsøk på å obstruere regjeringens reformprogram. Chirac hadde det dessuten 

travelt. Det var bare to år til presidentvalget i 1988, hvor han hadde til hensikt å stille 

som Mitterrands motkandidat. Statsminister Chirac hadde derfor mye han måtte bevise 

i løpet av en toårsperiode, og brukte alle de midlene han hadde til rådighet for å 

                                                                                                                                             
derfor tvilsomt at statsminister Pompidou brukte artikkel 44.3 for å forhindre obstruksjon (se for eksempel Maus 1995: 188-
189).  
117 For statistikk over hvor mange endringer som ble foreslått av henholdsvis regjering, komiteer og andre hvert år, se for 
eksempel Maus (1995: 188-189).  
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akselerere lovgivningsprosessen. Statsminister Balladur benyttet artikkel 44.3 24 

ganger i løpet av to år. Balladur ble støttet av et solid flertall i nasjonalforsamlingen, 

og synes først og fremst å ha brukt le vote bloqué for å hindre obstruksjon fra 

opposisjonen i nasjonalforsamlingen. Statsminister Jospin var mer moderat i sin an-

vendelse av artikkel 44.3 og artikkel 49.3 under sin samboerskapsperiode, enn sine 

forgjengere. Artikkel 44.3 ble brukt 13 ganger i løpet av fem år og artikkel 49.3 lot han 

være å bruke. Forklaringen på statsministerens forholdsvis moderate anvendelse av 

disse prosedyrene, kan ligge i at presidentvalget, hvor Jospin var PS’ naturlige kandi-

dat, lå fem år unna. Det betydde at statsministeren hadde god tid på seg til å gjennom-

føre sitt politiske program og vise at han var en dyktig politiker og statsmann. Jospins 

regjering var dominert av PS, men bestod også av en rekke mindre partier på 

venstresiden i fransk politikk, og det kan tenkes at statsministeren unngikk å benytte 

seg av institusjonell tvang, for å ikke irritere sine koalisjonspartnere i nasjonalfor-

samlingen.  

Under det politiske systemet, hvor presidenten er medlem av, men ikke sjef for 

det største partiet i flertallskoalisjonen, ble artikkel 44.3 og 49.3 brukt henholdsvis 35 

og 8 ganger på fem år. Både statsminister Chirac og Barre hadde i denne perioden pro-

blemer med å kontrollere flertallskoalisjonen. Da Chirac gikk av som statsminister i 

1976, inntok gaullistene delvis rollen som opposisjonsparti. Barre anvendte i denne 

perioden institusjonell tvang for å disiplinere sitt fragmenterte flertall og for å for-

hindre at reformene mistet sin sammenheng.  

I det politiske systemet hvor det er fravær av flertall i nasjonalforsamlingen, 

1988-1993, brukte minoritetsregjeringene artikkel 44.3 82 ganger og artikkel 49.3 38 

ganger på fem år. Mindretallsregjeringene benyttet artikkel 44.3 for å forsikre seg om 

at deres lovteksten ble vedtatt i den formen som regjeringen ønsket og ikke ble ødelagt 

av opposisjonens mange forslag til endringer. Artikkel 49.3 ble også anvendt hyppig 

for å presse opposisjonen til å godta regjeringens reformer, eller å felle regjeringen. 

Minoritetsregjeringen kunne ved hjelp av disse institusjonelle prosedyrene langt på vei 

gjennomføre sine politiske reformer uten å gjøre innrømmelser overfor opposisjonen. 

På tross av at opposisjonen stilte ti mistillitsforslag i denne perioden, greide de aldri å 

samle et absolutt flertall mot regjeringen. 
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Artikkel 44.3 og 49.3 er blitt anvendt av regjeringer under alle de fire politiske 

systemene under den femte republikk, men disse prosedyrene, uavhengig av politisk 

system, har først og fremst blitt brukt i de situasjoner som forfatterne av konstitusjonen 

forutså; i perioder hvor regjeringen ikke ble støttet av et absolutt flertall. Dette gjelder 

for eksempel minoritetsregjeringene i perioden 1988-1993. Det er også gjeldende for 

regjeringer som ikke kunne stole på sitt eget flertall i nasjonalforsamlingen, som for 

eksempel Barre-regjeringen (1976-1981) og Chirac-regjeringen (1986-1988). Regje-

ringer som har hatt det travelt med å iverksette sitt reformprogram, og som ønsket å 

unngå parlamentariske debatter og deputertes innflytelse på lovgivningsprosessen, har 

ved hjelp av disse to prosedyrene hatt muligheter til å gjøre det. 

Artikkel 44.3 og 49.3 har vært gode hjelpemidler for regjeringer som ønsker å 

gjennomføre sitt politiske program uten innblanding fra opposisjonen i nasjonalfor-

samlingen, men bruken av disse prosedyrene blir sjelden oppfattet som et tegn på en 

regjerings styrke og samhold. Regjeringer som velger å ta i bruk disse virkemidlene 

viser snarere et svakhetstegn. En av statsminister Rocards assistenter hevdet at hyppig 

anvendelse av artikkel 49.3 var en innrømmelse av at regjeringens politikk hadde slått 

feil, og at lovene ikke var gode nok til å få støtte gjennom normale prosedyrer. En re-

gjering, som hyppig benytter artikkel 49.3, sender samtidig negative signaler til vel-

gerne. Partier som ønsker å lykkes ved valg, må overbevise velgerne om at partiet står 

samlet om felles politikk. Artikkel 49.3 gir signaler om det motsatte, fordi regjeringen 

bruker tvang for å disiplinere sine medlemmer (Huber 1996: 119). 

Et mindre kjent fenomen er det at artikkel 49.3 gir koalisjonspartiene mulighet 

til å fortelle deres velgere hvor de står i en bestemt politisk sak, samtidig som de viser 

at de ikke er villige til å felle regjeringen på denne saken. Dette er mulig ettersom fra-

vær eller blanke stemmer ved mistillitsforslag, går i favør av regjeringen. Hubers 

(1996: 135) funn, som også blir støttet av Elgie og Maor (1991: 57-74), viser på denne 

måten at koalisjonsregjeringer under den femte republikk har en metode for å vise vel-

gerne hvor de ulike regjeringspartiene står i forhold til kontroversielle politiske saker. 

Artikkel 49.3 kan på denne måten anvendes for å ansvarliggjøre det enkelte regjerings-

partiene overfor sine velgere. Når regjeringens lovforslag går gjennom vanlige lovgiv-

ningsprosedyrer, er ansvarligheten mellom regjeringspartiene uklar, og det vil være 
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vanskelig for velgerne å se hvilke partier som skal holdes ansvarlige for regjeringens 

politikk (Huber 1996: 135). En slik analyse av bruken av artikkel 49.3 er relevant, men 

for komplisert til at jeg vil komme videre inn på den i denne oppgaven. 

Huber (1999: 1996) har via sine analyser også kastet nytt lys over regjeringers 

bruk av artikkel 44.3. Han hevder at le vote bloqué ikke først og fremst blir brukt for å 

påse at bare regjeringens ønskede endringer til le projet de loi, blir vedtatt. Artikkel 

44.3 kan også bli brukt for at avtaler som er blitt gjort mellom partier i regjeringskoali-

sjonen, eller mellom regjering og opposisjon, utenfor nasjonalforsamlingen, ikke skal 

gå tapt under voteringen i nasjonalforsamlingen. Noe som lett kan skje, dersom med-

lemmene av nasjonalforsamlingen foreslår så mange endringer til lovforslagene at de 

inngåtte avtalene ikke lenger er synlige etter behandling i plenum.  

Disse tolkningene av henholdsvis artikkel 44.3 og artikkel 49.3 gjør at vi må 

stille spørsmålstegn ved det udemokratiske ved regjeringers hyppige bruk av disse pro-

sedyrene. Vi kan allikevel konkludere med at uansett tolkning ser vi at prosedyrene 

bidrar til å redusere medlemmene av nasjonalforsamlingen rolle generelt, og opposi-

sjonens spesielt, fra å delta aktivt i den politiske beslutningsprosessen.  

DET KONSTITUSJONELLE RÅDET 

Opposisjonen fikk en ny mulighet til å utøve innflytelse på den politiske beslutnings-

prosessen etter den konstitusjonelle revisjonen i 1974. Med denne revisjonen fikk 

nasjonalforsamlingen rett til å sende lovforslag, hvis konstitusjonalitet de tvilte på, til 

det Konstitusjonelle Rådet. Fra 1962-1974 kan vi i tabell 8 se at det Konstitusjonelle 

Rådet ikke ble aktivisert mer enn 5 ganger, og i alle tilfellene vant den utøvende makts 

syn frem (Knapp og Wright 2001: 387; Maus 1995: 249). Vi kan videre se at 47 lov-

forslag ble sendt til det Konstitusjonelle Rådet under Giscard d’Estaings president-

periode fra 1974-1981. Det var i hovedsak venstresiden, som var i opposisjon, som 

stod for denne aktiviteten. Venstresiden, som satt med makten fra 1981 til 1986, opp-

levde at hele 64 lovtekster ble sendt til det Konstitusjonelle Rådet. Høyresiden var i 

denne perioden spesielt interessert i å få prøvet konstitusjonaliteten til PS PCF-

regjeringens nasjonaliseringslovgivning. Under samboerskapsperioden 1986-1988, var 

det venstresidens tur til å forsøke å stoppe Chirac-regjeringens deregulerings- og 

privatiseringspolitikk. 25 lovtekster ble sendt til det Konstitusjonelle Rådet i løpet av 
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en toårsperiode. Mindretallsregjeringen under henholdsvis statsminister Rocard, 

Cresson og Bérégovoy, erfarte at opposisjonen appellerte til det Konstitusjonelle Rådet 

48 ganger i løpet av fem år. Under den andre samboerskapsperioden opplevde statsmi-

nister Balladur at 34 lovforslag ble sendt til det Konstitusjonelle Rådet for eksamine-

ring i løpet av en toårsperiode (tabell 8). Opposisjonens mulighet til å appellere til det 

Konstitusjonelle Rådet, gir den anledning til å forhindre at uønskede reformer blir 

vedtatt, og den kan bruke artikkel 61 for å forsinke lovgivningsprosessen. Opposi-

sjonen kan på denne måten opprettholde status quo ved hjelp av artikkel 61, men ikke 

skape egen politikk. Etter reformen i 1974 kan allikevel ingen regjering fremme lov-

forslag uten å ta i betraktning nasjonalforsamlingens rett til å sende lovtekstene til det 

Konstitusjonelle Rådet for eksaminering. Artikkel 61 kan derfor ha en modererende 

effekt på regjeringens reformer (Knapp og Wright 2001: 62).  

ANSVARLIGHET I PRAKSIS 

De ulike prosedyrene for hvordan regjeringen kan bli holdt ansvarlig av nasjonalfor-

samlingen, er blitt forholdsvis hyppig anvendt av flertallet av regjeringene, men det 

har bare lykkes nasjonalforsamlingen å felle regjeringen en gang i perioden 1962-

2002.  

I henhold til den konstitusjonelle teksten blir statsministeren og regjeringen 

utpekt av presidenten (artikkel 8). Regjeringen får på denne måten sin legitimitet fra 

presidenten som utnevner den. Statsministeren kan, i henhold til artikkel 49.1, 

engasjere regjeringens ansvarlighet på regjeringens program, etter at en ny regjering er 

blitt utnevnt. Men dette er ikke et konstitusjonelt krav. De som forsvarer en slik tolk-

ning av artikkel 49.1, hevder at det ikke er regjeringens ansvar å søke tillit hos nasjo-

nalforsamlingen, men tvert i mot, at dersom medlemmene av nasjonalforsamlingen er 

motstandere av regjeringens politikk, kan den demonstrere dette ved å fremme et 

mistillitsforslag (Carcassonne 2000: 223). Mange statsministrer har valgt å bruke artik-

kel 49.1 rett etter at de er blitt innsatt av presidenten (Camby og Servent 1997: 112). 

Men tendensen har vært at statsministrer bare har benyttet artikkel 49.1 i de tilfeller 

hvor de er garantert å få tillit av nasjonalforsamlingen. Statsministrer som har vært 

usikre på utfallet har latt være å bruke artikkel 49.1 rett etter at de er blitt innsatt. De 

tre statsministrene Rocard, Cresson og Bérégovoy, valgte for eksempel å ikke bruke 
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artikkel 49.1 da de la frem sitt politiske program for nasjonalforsamlingen etter 

innsettelsen.118 Det har dessuten vært vanlig at statsministrene under samboerskaps-

periodene har brukt artikkel 49.1 for å ”demonstrere” at deres legitimitet kommer fra 

flertallet i nasjonalforsamlingen, og ikke fra presidenten, på tross av å ha blitt utpekt 

av ham (Chagnollaud og Quermonne 2000: 145).119 De tre statsministrene som har le-

det regjeringene under samboerskapsperiodene løp liten risiko ved å følge en slik prak-

sis. De ble alle støttet av et flertall i nasjonalforsamlingen.120 Det er forståelig at regje-

ringen foretrekker å la nasjonalforsamlingen fremme et mistillitsforslag, fremfor å selv 

anvende artikkel 49.1, ettersom det er mye større sjanse for å bli felt ved bruken av 

artikkel 49.1, hvor opposisjonen ikke trenger å samle mer enn et relativt flertall for å 

felle regjeringen. Det er mye vanskeligere for nasjonalforsamlingen å felle regjeringen 

ved å fremme et mistillitsforslag i henhold til artikkel 49.2, ettersom det da er opp til 

les députées å bevise at regjeringen ikke blir støttet av et absolutt flertall i nasjonalfor-

samlingen.121 

Statistikken viser at det er vanskelig for nasjonalforsamlingen å felle regje-

ringen under den femte republikk. Det er blitt fremmet 44 mistillitsforslag fra 1962 til 

2002 (tabell 8), men det har bare lykkes nasjonalforsamlingen å felle regjeringen én 

gang (Chagnollaud og Quermonne 2000: 149). Selv om opposisjonen ikke lykkes med 

å felle regjeringen, kan den bruke artikkel 49.2 for å signalisere sin motstand mot 

regjeringens politikk (Ardant 1997: 119; Camby og Servent 1997: 114). Carcassonne 

(2000: 225) hevder for eksempel at medlemmer i nasjonalforsamlingen, som tilhører 

opposisjonen, ikke nødvendigvis fremmer mistillitsforslag, fordi de tror de skal kunne 

felle regjeringen, men snarere for å fremprovosere en debatt i nasjonalforsamlingen 

hvor også opposisjonen kan få komme med sin mening.122 

                                              
118 Til gjengjeld brukte Rocard artikkel 49.1 for å få nasjonalforsamlingen til å godta Frankrikes politikk under Golfkrigen i 
1981. Statsministeren visste at han løp liten risiko i denne situasjonen ettersom det i Frankrike har vært forholdsvis stor 
enighet om landets utenrikspolitikk (Chagnollaud og Quermonne 2000: 145). I dette tilfellet ble artikkel 49.1 støttet av 523 
medlemmer av nasjonalforsamlingen. 42 stemte mot (Camby og Servent 1997: 113).  
119 Artikkel 49.1 har også blitt brukt av statsministrer som har følt at de må samle sine støttespillere i nasjonalforsamlingen i 
løpet av perioden (Quermonne og Chagnollaud 2000: 144).  
120 Chirac gjorde det klart at regjeringens legitimitet i perioden 1986-1988 kom ene og alene fra det flertallet som støttet den i 
nasjonalforsamlingen (Chagnollaud og Quermonne 2000: 147).  
121 En fransk regjering har aldri, frem til nå, måttet gå av etter å ha anvendt artikkel 49.1 
122 Artikkel 49.3 er også en form for kabinettspørsmål som er blitt forholdsvis hyppig anvendt under den femte republikk. Ar-
tikkel 49.3 er blitt brukt 54 ganger. Nasjonalforsamlingen har benyttet seg av sin rett til å fremme et mistillitsforslag 36 av 
disse gangene, men har aldri lykkes med å felle regjeringen (Maus 1995: 215-217). Nasjonalforsamlingen har vært nære ved 
å lykkes med å felle regjeringen ved et par anledninger. Statsminister Chirac brukte artikkel 49.3 for å gjeninnføre flertalls-

 110



 

Ut fra analysen ovenfor viser det seg at regjeringer under alle de fire politiske 

systemene som har operert under den femte franske republikk, har hatt kapasitet til å 

gjennomføre sine politiske reformer, nærmest upåvirket av opposisjonen Men det fin-

nes sjelden regler uten unntak. 

INGEN REGLER UTEN UNNTAK 

MINDRETALLSREGJERINGEN (1988-1993) 

Det var mange som hadde håpet og trodd at forholdet mellom nasjonalforsamlingen og 

den utøvende makt ville forandre seg i en periode hvor flertallet ikke ble støttet av et 

absolutt flertall i nasjonalforsamlingen. Under presidentvalgkampen i 1988 valgte pre-

sident Mitterrand å gå mot sentrum, og etter parlamentsvalget dannet PS en minoritets-

regjering ledet av Rocard. Rocard var kjent for å ha et godt forhold til sentrum og lovet 

å gérer autrement - å regjere annerledes. Sentrumspolitikere, som i utgangspunktet var 

medlem av UDF, grep sjansen som bød seg. De dannet en egen gruppe i nasjonalfor-

samlingen under navnet UDC - Union du Centre123, og sa seg villige til å samarbeide 

med PS-regjeringen fra sak til sak (Huber 1999: 263; Elgie og Maor 1992: 57-74).124 

PCF var også villig til å forhandle fra sak til sak.  

Budsjettdebatten denne høsten lovet godt for de som ønsket å se fremveksten av 

en opposisjon med reell innflytelse på den politiske beslutningsprosessen. Budsjettar-

beidet var preget av vilje til samarbeid. Statsminister Rocard gav innrømmelser til 

opposisjonspartiene UDC og PCF, mot at de avstod fra å stemme under den siste og 

avgjørende voteringen (Huber 1999: 265).  

Styrkeforholdet mellom regjeringen og nasjonalforsamlingen var det samme 

høsten 1989 som året før, men budsjettdebatten høsten 1989 var preget av konflikt. 

Rocard viste liten vilje til å komme med innrømmelser overfor opposisjonspartiene i 

nasjonalforsamlingen. Opposisjonspartiene krevde på sin side innrømmelser som de 

visste at PS regjeringen ikke kunne gå med på. Resultatet av denne samhandlingen 

                                                                                                                                             
valgsystemet i to omganger i 1986. Nasjonalforsamlingen måtte samle 289 stemmer for å felle regjeringen, men stoppet på 
284. Under Rocards minoritetsregjering i 1990 var også nasjonalforsamlingen fem stemmer fra å felle regjeringen etter at 
Rocard hadde anvendt artikkel 49.3 for å få vedtatt budsjettet for 1991 (Maus 1995: 216-217).  
123 Denne gruppen bestod av 34 medlemmer fra CDS og 7 uavhengige medlemmer i nasjonalforsamlingen (Teyssier 1995: 
434).  
124 UDC-gruppen var ikke villig til å danne en regjeringskoalisjon eller inngå andre forpliktende avtaler med PS-regjeringen 
(Huber 1999: 263; Elgie og Maor 1992: 57-74). 
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mellom regjering og opposisjon, førte til at artiklene 44.3 og 49.3 ble anvendt mer enn 

noen gang tidligere under den femte republikk (se tabell 8 og 9). Opposisjonspartiene 

kritiserte nå regjeringen for å mangle vilje til å samarbeide, og ikke minst for stats-

ministerens bruk av institusjonell tvang. 

Regjeringen må bære noe av skylden for at forholdet til de to opposisjonsparti-

ene ”surnet”. Under hemmelige forhandlinger hadde regjeringen høsten 1988 ”solgt” 

den samme innrømmelsen to ganger. PCF og UDC følte seg lurt. Ved å gi de samme 

innrømmelsen til begge partiene var det ingen av dem som kunne ta æren for konkrete 

politiske utfall. Opposisjonspartiene fikk på denne måten ingen økt velgeroppslutning. 

Det viste seg dessuten at mange av medlemmene i PS’ egen parlamentsgruppe var 

misfornøyde med regjeringens strategi, ettersom de ikke ønsket å se fremveksten av et 

samarbeid mellom PS og sentrum.  

Det var imidlertid ikke bare regjeringens skyld at forhandlinger ble til kon-

frontasjon denne høsten. Opposisjonspartiene hadde etter samarbeidet høsten 1988 

kommet frem til at samhandling med PS-regjeringen ikke var lønnsomt i et langsiktig 

politisk perspektiv. Da spesielt med tanke på opposisjonspartienes oppslutning ved 

valg. PCF og UDCs forhandlingsledere innrømmet at budsjettet som PS la frem i 

1989, var bedre enn det som ble vedtatt i 1988. PCF og UDC gjorde det allikevel klart 

at de ikke kom til å støtte PS’ budsjettforslag uansett innhold. Denne strategien skulle 

styrke UDCs forhold til de andre moderate høyrepartiene, hvis samarbeid de var av-

hengige av for å lykkes ved valg. PCF tok sjansen på å markere avstand fra PS’ poli-

tikk, fordi velgerne viste stor misnøye med regjeringen gjennom sosiale opptøyer og 

generell politisk misnøye. PCF håpet at velgerne ville akseptere at partiet ikke lenger 

ønsket å samarbeide med PS. PS opplevde at partiet ble mer og mer splittet i 

sentrumsorienterte Rocard-tilhengere og de som mente at PS måtte forbli et parti godt 

til venstre, dersom de skulle lykkes ved valget (Huber 1999: 271). Rocard ønsket fort-

satt å regjere uten bruk av konstitusjonell tvang, og var derfor villig til å vedta bud-

sjettet med støtte fra åtte representanter i nasjonalforsamlingen, som stod den tidligere 

statsminister Barre, nær. PS’ venstrefløy mente det ville være politisk selvmord å 
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vedta budsjettet med støtte fra sentrum, når PCF ville stemme mot. Rocard valgte 

derfor å gjennomføre budsjettet for 1989 ved hjelp av artikkel 44.3 og 49.3.125  

Denne gjennomgangen viser at dynamikken i det franske flertallsvalgsystemet i 

to omganger gjør det vanskelig for partier å samarbeide på tvers av sine tradisjonelle 

valgkoalisjoner. Franske politiske partier som ønsker å utøve makt, kan ikke oppnå en 

slik posisjon dersom de ikke samarbeider med andre partier. Troverdige valgallianser, 

som kan bidra til at alliansen vinner et flertall i nasjonalforsamlingen, gir partier 

mulighet til å delta i regjering og utøve makt. Dette eksemplet viser dessuten at selv en 

regjering, som ikke blir støttet av et flertall i nasjonalforsamlingen kan gjennomføre 

sitt politiske program uten å gi opposisjonen innrømmelser. Men vi må ha klart for oss 

at en slik situasjon bare er mulig så lenge opposisjonspartiene ikke ser det som hen-

siktsmessig å felle regjeringen.   

MOTSTAND FRA EGET FLERTALL 

Koalisjonsregjeringer er vanskeligere å lede enn ettpartiregjeringer ettersom partiene 

er avhengige av å posisjonere seg mellom valg for å oppnå gode valgresultater. Koali-

sjonspartier blir på denne måten både samarbeidspartnere og konkurrenter. Under den 

femte republikk har denne rivaliseringen noen ganger ført til at flertallet i nasjonal-

forsamlingen har fungert bedre som opposisjon, enn den virkelige opposisjonen. En 

slik situasjon var spesielt tydelig under Giscard d’Estaings presidentskap. Etter at 

Chirac gikk av som statsminister i 1976, begynte RPR å oppføre seg mer og mer som 

et opposisjonsparti, enn som en koalisjonspartner. President Giscard d’Estaings forsøk 

på å få vedtatt en lov om formueskatt i 1976 mislyktes, fordi flertallets representanter i 

nasjonalforsamlingen foreslo så mange endringsforslag til lovteksten at den til slutt ble 

helt ubrukelig (Knapp og Wright 2001: 155; Frears 1990: 43). Giscard d’Estaing måtte 

også gi opp forsøket på å avskaffe dødsstraff, fordi han visste at hans parlamentariske 

flertall ville ha vanskelig for å godta disse reformene (Frears 1990: 43). Selv under 

Chiracs periode som regjeringssjef (1974-1976), viste det seg vanskelig å kontrollere 

flertallskoalisjonen mellom de moderate høyrepartiene. En situasjon som president 

Giscard d’Estaing beskrev som en tolerant og organisert pluralisme. Koalisjonen var til 

                                              
125 I henhold til Huber (1999: 272) ble Rocard nærmest tvunget av presidenten i PS’ gruppe i nasjonalforsamlingen til å vedta 
budsjettet ved hjelp av artikkel 49.3. Presidenten mente at PS ville gi gale signaler til velgerne dersom de valgte å vedta bud-
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tider mer kjent for intoleranse og anarki, og stemte på følgende måte da presidentens 

abortlov skulle vedtas i 1974: 32 % av gaullistene, 26 % av presidentens egne tilhen-

gere, De Uavhengige Republikanerne og 52 % av representantene fra sentrum stemte 

for abortloven. Giscard d’Estaings abortlov ble vedtatt takket være oppslutning fra 

venstresiden i nasjonalforsamlingen (Teyssier 1995: 247).126 Chiracs beskrivelse av 

koalisjonen som en kurv med frosker hvor alle hoppet i hver sin retning, var kanskje 

en mer passende beskrivelse av alliansen på dette tidspunktet (Wright 1989: 185).  

OPPOSISJONENS MOTSTAND MOT REGJERINGEN 

Opposisjonens begrensede formelle mulighet til å utøve innflytelse på lovgivnings-

prosessen under den femte republikk, har bidratt til at den har søkt nye veier for å 

utøve innflytelse på politiske utfall. Opposisjonen har til tider lykkes med å presse 

regjeringen til å gjøre innrømmelser, ved å endre den offentlige opinions persepsjon av 

innholdet i regjeringens reformer (Baumgartner 1995: 40-41). Opposisjonen lykkes 

med en slik strategi ved flere anledninger under Mauroys statsministerperiode 1981-

1984. Koalisjonsregjeringen bestående av PS og PCF ble støttet av et absolutt flertall i 

nasjonalforsamlingen i denne perioden, og kunne med letthet ha vedtatt reformer i den 

formen de ønsket uten å ta hensyn til flertallet i nasjonalforsamlingen. Regjeringen 

måtte imidlertid ved flere anledninger gi innrømmelser, eller gi opp hele reformen. 

Dette gjaldt for eksempel reformene av; legestudiene, høyere utdannelse og private 

skoler.  

Under arbeidet med den omfattende reformen av høyere utdannelse i 1983 var 

de involverte, som representerte flertallet i nasjonalforsamlingen, å regne som ”eksper-

ter”. Regjeringen forsøkte å fremstille loven om høyere utdannelse, som en teknisk 

reform, uten interesse for allmennheten. Opposisjonen hevdet på sin side at dette drei-

de seg om en ”politisk” reform, og under debatter i nasjonalforsamlingen brukte de 

følelsesladde begreper som akademisk valgfrihet, nasjonal uavhengighet og kvaliteten 

på fransk forskning for å vekke franskmenns interesse for saken. Opposisjonen holdt 

seg unna de mer konkrete og tekniske elementene av reformen, som bare ville ha 

                                                                                                                                             
sjettet med støtte fra høyre ettersom PCF ville stemme i mot uansett.  
126 Da abortloven skulle fornyes i 1979, etter en prøveperiode på fem år, var det igjen stemmer fra sosialister og kommunister 
som førte til at loven ble vedtatt (Wright 1989: 185). 
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vekket entusiasme hos spesielt interesserte.127 Opposisjonens strategi var vellykket. 

Nasjonalforsamlingen diskuterte nesten ikke noe annet i over tre uker, og nøkkelen til 

suksess lå i opposisjonens kapasitet til å vekke interesse for reformen hos potensielle 

motstandere utenfor nasjonalforsamlingen. Studenter og andre viste sin motvilje mot 

regjeringens reformer ved å protestere i gatene i Paris (Baumgartner 1995: 43). 

Kombinasjonen av parlamentariske og ikke-parlamentariske strategier førte til at 

regjeringen ikke kunne ignorere opposisjonens krav, og regjeringen valgte å komme 

med flere innrømmelser overfor demonstrantene, på tross av protester fra egen 

parlamentsgruppe.128 Medlemmer av flertallet, som hadde jobbet med reformen over 

tid, var misfornøyde med opposisjonens oppførsel. De hevdet at den vanlige prose-

dyren gikk ut på å fullføre lovteksten i en av de permanente komiteene. Diskusjonen 

og voteringen i plenum var å regne som en formalitet. I dette tilfellet viste det seg 

imidlertid at opposisjonen hadde vært ”stum” under komitéarbeidet, for så å bli svært 

aktiv når lovforslaget skulle debatteres i plenum (Baumgartner 1995).129   

Franske opposisjonspolitikere har på denne måten mulighet til å utøve inn-

flytelse på politiske utfall dersom de makter å løfte debatten fra den spesialiserte til 

den mer generelle politiske arena. Opposisjonen kan således spille en viktig, om enn 

noe sporadisk rolle, i lovgivningsprosessen under den femte republikk (Baumgartner 

1995: 25). Vi skal ikke overdrive opposisjonens mulighet til å utøve innflytelse på den 

politiske beslutningsprosessen ved hjelp av en slik strategi, men det viser seg at i 

situasjoner, hvor opposisjonen mener det er verdt å kjempe mot regjeringens reformer, 

har de midler til å gjøre det. Denne strategien er avhengig av massiv støtte fra den 

offentlige opinion. 

SAMBOERSKAPSPERIODER 

Det franske regimet har potensial til å være mer representativt i de periodene hvor 

presidenten ikke er medlem av flertallet. Betyr dette at velgere som støtter opposi-

sjonen har større mulighet til å bli representert under samboerskapsperiodene?  

                                              
127 Opposisjonen fikk også oppmerksomhet ved å foreslå en rekke forslag til endringer av regjeringens opprinnelige lovfor-
slag. 
128 Presidenten, statsministeren og regjeringen fant ut at de hadde lite å vinne på at professorer, Nobelprisvinnere og andre 
intellektuelle brukte sin status til å komme med kritikk av regjeringens reformer på de store avisenes førstesider (Baum-
gartner 1995: 44). 
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Konstitusjonelt er det lite presidenten kan gjøre for å forhindre regjeringen fra å 

iverksette sitt reformprogram. Spesielt på den innenrikspolitiske arena. I utgangs-

punktet har presidenten mulighet til å unngå nasjonalforsamlingens innblanding i lov-

vedtak, ved å legge dem frem for folkeavstemning. Men artikkel 11 er aldri blitt iverk-

satt under samboerskapsperiodene. Det kan være flere årsaker til dette, men i utgangs-

punktet er det slik at et referendum skal komme som forslag fra regjering eller nasjo-

nalforsamling, og det er lite sannsynlig at regjeringen eller et flertall i nasjonalforsam-

lingen vil gi presidenten en slik mulighet til å promotere seg selv under samboerskaps-

periodene, hvor han i utgangspunktet spiller en mer passiv rolle. Presidenten har 

dessuten rett til å oppløse nasjonalforsamlingen ved hjelp av artikkel 12 i konstitu-

sjonen, men under de tre samboerskapsperiodene, som har funnet sted så langt under 

den femte republikk, er det ingen av presidentene som har valgt å oppløse nasjonalfor-

samlingen. Flertallet av de andre konstitusjonelle midlene som presidenten har til 

rådighet kan bidra til å forsinke regjeringens reformprogram, men ikke forhindre den i 

å vedta sine lover. Dette gjelder artiklene 54, 61, 13 og 30 (se kapittel 4).   

Med utgangspunkt i formelle regler lar det seg vanskelig forsvare at velgere 

som identifiserer seg med opposisjonen blir bedre representert i det franske semi-

presidensielle regimet under samboerskapsperioder, enn under systemer hvor president 

og statsminister tilhører den samme koalisjonen. I henhold til artikkel 5 i konstitu-

sjonen skulle presidenten spille rollen som ”meklingsmann”, men vi har sett at presi-

denten under de fleste situasjoner har vært en aktiv, og ikke minst partisk politisk 

aktør, under store deler av den femte republikks historie. På tross av at alle de nyvalgte 

presidentene i den franske republikk har ønsket å fremstille seg selv som le president 

de tous les français - alle franskmenns president, har de under store deler av den femte 

republikks vært å anse som lederen av flertallet i nasjonalforsamlingen. Under sam-

boerskapsperioder vil det derfor være naturlig å se på presidenten som en del av 

opposisjonen.130 Dette betyr at opposisjonen under samboerskapsperiodene ikke bare 

er representert i nasjonalforsamlingen, men også i den utøvende makt, gjennom presi-

                                                                                                                                             
129 Utdannelsesministeren uttalte blant annet at opposisjonen hadde vist seg mye mer samarbeidsvillig utenfor offentlig-
hetens lys (Baumgartner 1995).  
130 President Mitterrand så problemet som presidenten fikk med å fremstå som en nøytral aktør og erklærte i 1984 at han ble 
valgt av folk på venstresiden, men at han var alle franskmenns president (Chagnollaud og Quermonne 2000: 94). 
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denten. I praktisk politikk får ikke dette noen konkret betydning, ettersom presidenten 

ikke kan nedlegge veto mot  regjeringens lover. Men presidenten kan spille en viktig 

rolle som opposisjonspolitiker fordi han har lettere aksess til massemediene enn det 

enkelte medlem i nasjonalforsamlingen. Presidentens reiser både inn- og utenlands får 

ofte stor mediedekning, og en president kan bruke enhver slik mulighet til å kritisere 

regjeringens reformer gjennom pressen. Dette er en form for kritikk som regjeringen 

misliker. Negativ oppmerksomhet rundt regjeringens reformer kan føre til svekket 

oppslutning om dens politikk.  

Presidentens rolle som opposisjonspolitiker var tydelig under den første sam-

boerskapsperioden. President Mitterrand etablerte seg tidlig som regjeringens mest 

fremtredende opponent. Mitterrand kunne lettere innta en slik rolle under den første 

samboerskapsperioden ettersom Chirac-regjeringen ble støttet av et meget knapt fler-

tall i nasjonalforsamlingen. Under den andre samboerskapsperioden 1993-1995, var 

president Mitterrands posisjon svakere. Velgerne hadde ved parlamentsvalget i 1993 

sagt klart fra om hvem de ville skulle iverksette sitt politiske program, ettersom de 

hadde gitt den moderate høyreregjeringen 484 av 577 seter i nasjonalforsamlingen. Et 

slikt flertall ga statsminister Balladur større politisk legitimitet, og president Mitter-

rand mindre manøvreringsfrihet. Under den tredje samboerskapssituasjonen fra 1997 

til 2002, utøvet statsminister Jospin stor innflytelse, og president Chirac hadde proble-

mer med å finne en rolle han var komfortabel med (Elgie 1999c: 74). Chiracs vanske-

lige situasjon skyltes for det første at han ikke fikk fornyet tillit av velgerne etter å selv 

ha oppløst nasjonalforsamlingen i 1997. For det andre fremstod RPR, som Chirac 

lenge hadde kontrollert, som mer og mer splittet. Chirac fikk derfor ikke den støtten 

han trengte for å etablere seg som en troverdig opposisjonsleder. Det var nok mange 

på den moderate høyresiden i fransk politikk som fant det vanskelig å tilgi Chiracs 

oppløsning av nasjonalforsamlingen i 1997. En handling som førte til at den moderate 

høyresiden måtte sitte i opposisjon i en femårsperiode (Elgie 1999c: 74). 

Ut fra en slik gjennomgang kan vi konkludere med at det franske semipresiden-

sielle systemet har potensial til symbolsk å fremstå som mer representativt  under sy-

stemet hvor presidenten ikke er medlem av flertallet. Men presidentens kapasitet til å 

ha en rolle som aktiv opposisjonspolitiker er avhengig av at han blir sett på som sjefen 
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for opposisjonen i nasjonalforsamlingen. I de situasjoner der flertallet er splittet og 

ikke står samlet bak presidenten, er det mer sannsynlig at han inntar rollen som et mer 

symbolsk statsoverhode, slik som Chirac gjorde fra 1997 til 2002. Den franske presi-

denten har, hvis vi ser på resultatet fra meningsmålinger, potensial til å innta en rolle 

som symbolsk overhode for alle franskmenn. Et tegn på at flere enn bare presidentens 

opprinnelige velgere føler at presidenten representerer alle franskmenn blir gjerne 

uttrykt gjennom meningsmålinger. I en meningsmåling utført av Sofres i januar 2000, 

viste at 63 % av respondentene anså president Chirac å være alle franskmenns presi-

dent. Tilsvarende tall for 1999 var 59%. Henholdsvis 34 % og 35 % av respondentene 

anså presidenten for å bare være talsmann for de som stemte på ham (Sofres.com 

2001b) [online]. Disse tallene viser at en president under den femte republikk kan 

gjøre seg til talsmann for et forholdsvis stort antall mennesker.    

HVEM BLIR REPRESENTERT I BESLUTNINGSPROSESSEN? 

Dersom et regime skal være representativt må det være institusjonalisert slik at re-

presentanter fra alle fraksjoner i samfunnet får en plass i den lovgivende forsamling, 

proporsjonalt med antall stemmer partiet har vunnet ved valg. Etter valget skal institu-

sjonene være organisert slik at alle partier og interesser, som er representert i nasjonal-

forsamlingen, har mulighet til å utøve innflytelse på den politiske beslutningspro-

sessen. 

I 35 av de 40 årene som det franske semipresidensielle regimet har eksistert, har 

flertallsvalgmetoden i to omganger bidratt til at en regjering har kunnet utøve politikk 

med støtte fra et flertall i nasjonalforsamlingen. Grunnet konstitusjonen til den femte 

republikk, har regjeringen hatt kapasitet til å overse opposisjonen i nasjonalforsam-

lingen, også i de perioder hvor den ikke er blitt støttet av et parlamentsflertall, eller 

hvor den er blitt støttet av et fragmentert flertall. Denne situasjonen betyr at velgere 

som blir representert av opposisjonspartiene i nasjonalforsamlingen, i liten utstrekning 

blir tatt hensyn til når politiske beslutninger tas. Opposisjonen har under sitt arbeid i 

nasjonalforsamlingen rett til å komme med egne lovforslag og rett til å komme med 

forslag til endringer av regjeringens opprinnelige lovforslag. De deputerte kan også ta 

en lov til det Konstitusjonelle Rådet. Men disse rettighetene gir dem liten mulighet til 

å utøve reell innflytelse på politiske utfall. Regjeringens rett til å ta i bruk artikkel 44.3 
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og artikkel 49.3 gjør at den får det siste ordet i lovgivningsprosessen i de tilfeller hvor 

nasjonalforsamlingen blir for aktiv. Ettersom flertallet av regjeringene under den 

franske femte republikk er blitt støttet av et flertall i nasjonalforsamlingen, og 

prosedyrene for å felle en regjering er restriktive, har regjeringene under dette regimet 

kunnet anvende sine institusjonelle tvangsprosedyrer uten redsel for å bli felt av nasjo-

nalforsamlingen. Prosedyrer som artikkel 44.3, og spesielt artikkel 49.3, som straks 

den blir satt i verk bidrar til at all debatt i nasjonalforsamlingen stanser, fører ikke bare 

til at opposisjonen ikke kan utøve innflytelse på politiske utfall, det problematiske er at 

opposisjonens interesser og ideer ikke en gang blir hørt. Denne situasjonen forhindrer 

fremveksten av konstruktive debatter og demokratisk deliberasjon. Institusjonalise-

ringen av den franske beslutningsprosessen fører derfor til at en rekke interesser som 

er representert i det franske samfunn, ikke blir representert i l’Assemblée Nationale.  

Det var en økende tendens til samhandling mellom regjering og opposisjon i 

begynnelsen av mindretallsregjeringens parlamentsperiode, men det franske valgsyste-

mets dynamikk gjør det vanskelig for partier å stå alene, og handle på tvers av deres 

valgalliansers preferanser. Under gjeldende regime er politiske partier avhengige av 

gjensidige tilbaketrekninger ved valg for å oppnå representasjon i nasjonalforsam-

lingen. Under den femte republikk er det ikke tilstrekkelig å vinne seter i nasjonalfor-

samlingen. Et parti, med ambisjoner om å utøve politisk makt, må også tilhøre en 

allianse som har kapasitet til å vinne et flertall i nasjonalforsamlingen, og på denne 

måten få mulighet til å delta i en regjeringskoalisjon.  

Det er ikke slik at konstitusjonen i seg selv forhindrer samarbeid mellom regje-

ring og opposisjon, men det kan virke som om en kombinasjon av valgsystem og 

konstitusjonelle prosedyrer, har bidratt til at regjeringen har hatt lite behov for å høre 

på hva opposisjonen har å si. Det kan bli en forandring på en slik arroganse dersom 

maktforholdet, tallmessig, endrer seg mellom den utøvende og den lovgivende makt. 

Mindretallsregjeringen som opererte fra 1988 til 1993 manglet bare 12 seter i nasjonal-

forsamlingen, fra å bli støttet av et absolutt flertall. En minoritetsregjering med mindre 

støtte i nasjonalforsamlingen, og med en opposisjon som ikke har noe å tape på å felle 

en regjering, vil sannsynligvis måtte gi innrømmelser og inngå kompromisser med 

opposisjonen, dersom den skal ha et håp om å sitte perioden ut.  
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Et politisk regime, hvor hovedregelen er at det blir dannet koalisjonsregjeringer, 

er i utgangspunktet å betrakte, som mer representativt enn politiske regimer, hvor nor-

men er at det blir dannet ettpartiregjeringer. Men på tross av at franske regjeringer i 

utgangspunktet har vært et samarbeid mellom flere partier, har vi sett at presidentens 

rolle har vært dominerende i tre av fire politiske systemer. Under systemene, hvor 

presidenten er medlem av og sjef for flertallet, medlem av, men ikke sjef for flertallet 

og hvor det har vært fravær av flertall, har regjeringens reformer langt på vei basert 

seg på presidentenes valgprogram. De eneste gangene, hvor regjeringsprogrammene 

har vært uavhengige av presidentens valgkampanje har vist seg å være under de tre 

samboerskapsperiodene. 

Ut fra analysen presentert her, er opposisjonens beste mulighet til å utøve inn-

flytelse på den politiske beslutningsprosessen, uansett politisk system, å søke støtte i 

krefter utenfor nasjonalforsamlingen. Franske regjeringer kan til tider være mer lyd-

høre overfor forholdsvis høyrøstede demonstranter, enn overfor opposisjonen i nasjo-

nalforsamlingen. 

Presidentens forhold til flertallet har liten betydning for hvorvidt opposisjonens 

velgere blir representert i den politiske beslutningsprosessen. Unntaket er systemet 

hvor presidenten ikke er medlem av flertallet i nasjonalforsamlingen. Under dette sy-

stemet blir opposisjonens velgere også representert i den utøvende makt gjennom pre-

sidenten. Realpolitisk kan ikke presidenten gjøre stort for å forhindre regjeringen i å 

utøve sin politikk, men han kan bruke sin status og synlige plass i det franske politiske 

systemet til å tale opposisjonens sak.  

HVOR ANSVARLIG ER REGJERINGEN? 

Et regime, som har som mål å fremme maksimal ansvarlighet mellom velger og 

representant, må innføre et valgsystem som fører til at ett parti alene, eller en partikoa-

lisjon, vinner et absolutt flertall av setene i nasjonalforsamlingen. Regimet må i tillegg 

ha organisert den politiske beslutningsprosessen på en slik måte at regjeringen har ka-

pasitet til å gjennomføre sitt politiske program, uten opposisjonens innblanding. 

Institusjonelt oppfyller reglene som styrer parlamentsvalg og lovgivningspro-

sessen kravene som blir stilt til et politisk regime som ønsker å fremme ansvarlighet 

mellom velger og representant. Valgreglene har sørget for at flertallet av regjeringene 
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under den femte republikk har kunnet styre med et flertall i nasjonalforsamlingen. De 

institusjonelle prosedyrene har langt på vei bidratt til at regjeringen har kunnet 

gjennomføre sitt politiske program, uten å gi altfor mange innrømmelser til opposisjo-

nen, selv under de periodene hvor regjeringen ikke ble støttet av et flertall i nasjonal-

forsamlingen. Vi så tendenser til obstruksjon, ikke så mye fra opposisjonens side, men 

fra flertallets egen gruppe i nasjonalforsamlingen, under Giscard d’Estaings president-

periode. Dette var en periode hvor presidenten var medlem av, men ikke sjef for fler-

tallet. Presidenten ga til tider etter for press fra sine støttespillere i nasjonalforsam-

lingen, men ved hjelp av institusjonelle prosedyrer, som artikkel 44.3 og 49.3, kunne 

statsminister Barre i hovedsak gjennomføre regjeringens politiske program. Vi så også 

at statsministeren, for en kort periode, under systemet hvor det var fravær av flertall, 

ga innrømmelser til opposisjonen. Men etter ett år med samarbeid viste det seg at 

mindretallsregjeringen hadde kapasitet til å gjennomføre sitt politiske program uten å 

gjøre innrømmelser overfor opposisjonen i nasjonalforsamlingen.  

Større problem for ansvarsforholdet mellom velger og representant, er at det 

under koalisjonsregjeringer ikke eksisterer mekanismer som tydeliggjør hvilke av re-

gjeringspartiene som er ansvarlige for reformene, og hvilke tilhengere reformene har. 

For det første utarbeider de franske koalisjonsregjeringene sjelden et detaljert regje-

ringsprogram, med konkrete politiske tiltak som de lover å iverksette dersom de blir 

valgt. Velgerne får på denne måten ikke noe ”målbart” å evaluere regjeringen ut fra 

ved neste valg. For det andre finnes det ingen formelle eller uformelle avstemningsme-

kanismer, som synliggjør for velgerne hvilke av regjeringspartiene som er tilhengere 

av de ulike reformene. Dette gjør det vanskelig for velgerne å vite hvilke av regje-

ringspartiene som er mest ansvarlige for den politikken som er blitt iverksatt innefor 

en gitt parlamentsperiode. Det er foreslått at artikkel 49.3 kan fungere som en prose-

dyre som kan skape større ansvarlighet mellom velger og det enkelte parti under koali-

sjonsregjeringer, men prosedyren er forholdsvis sjelden brukt, og har alltid vært kon-

troversiell.  

Deltakelse i regjering har hatt effekt på oppslutning ved valg. Det skjedde ingen 

alternering av makt før i 1981, men gaullistene, som var det dominerende partiet før 

venstre overtok makten i 1981, tapte stemmer ved valg selv om de ikke mistet makten. 

 121



  

Parlamentsvalget i 1968 var et unntak, og av en spesiell karakter. Valget i 1968 ble et 

valg for eller i mot de gaullistiske institusjonene, som ble sett på som truet etter de 

massive sosiale urolighetene våren 1968.131 Gaullistene vant 5.9 prosentpoeng flere 

stemmer under første valgrunde enn det de hadde gjort i 1967. I 1968 vant gaullistene 

alene et absolutt flertall av setene i nasjonalforsamlingen, men inngikk allikevel et 

regjeringssamarbeid med det moderate høyre. Med utgangspunkt i tabell 10 kan vi se 

at franske velgere straffet gaullistpartiet ved parlamentsvalget i 1973. Gaullistpartiet 

tapte 13.4 prosentpoeng av sine velgere i den første valgomgangen, sammenlignet med 

oppslutningen partiet hadde i første valgrunde i 1968. Velgerne holdt det største partiet 

i regjeringskoalisjonen ansvarlig for politikken som var blitt ført i denne perioden. 

Gaullistenes koalisjonspartner, De Moderate, bar ikke noe av ansvaret. Ut fra tabell 10 

kan vi lese at de gikk frem med hele 8.2 prosentpoeng i første valgrunde. 
 

Tabell 10 Regjeringens oppslutning etter 1. valgrunde fra et parlamentsvalg til et annet 
Valgår Moderate H1 Gaullister Samlet oppslutning H PCF PS Samlet oppslutning V2 

1967 + 0.70 - 0.30 - 0.3 +0.60 + 6.50 + 7.10 
1968 - 2.90 + 5.90 + 3.00 - 2.40 - 2.40 - 4.80 
1973 + 8.20 - 13.40 - 5.20 + 1.30 + 2.60 + 3.90 
1978 - 5.10 - 1.80 - 6.90 - 0.80 + 3.70 + 2.90 
1981 - 2.20 -1.60  - 3.80 - 4.50 + 13.30 + 8.80 
1986   + 1.70 - 6.4 - 5.70 - 11.70 
1988   - 4.10 + 1.7 + 4.10 + 5.80 
1993 + 2.50 + 1.10 + 3.60  - 1.20 - 17.10 - 18.30 
1997 - 3.10 - 4.90 - 8.00 + 0.80 + 6.00 +6.80 
2002 - 10.62 + 17.90 + 7.20 - 5.08 + 0.31 - 4.77 

Kilde: Bygger på tabell 4 i kapittel 3. 1 Høyre, 2 Venstre 

Med utgangspunkt i tabell 10 kan vi se at velgerne, etter at det skjedde en alternering 

av makt i 1981, har visst å holde regjeringen ansvarlig for den politikken som er blitt 

ført. Ved alle parlamentsvalg etter 1981 har velgerne valgt å throw the rascals out. 

Ingen regjeringskoalisjon, eller parti, er blitt valgt for to etterfølgende perioder. 

Minoritetsregjeringer går vanligvis tilbake mindre ved valg etter en regjeringsperiode 

enn regjeringer som er blitt støttet av et flertall i nasjonalforsamlingen. Minoritets-

regjeringene under den femte republikk var ettpartiregjeringer, men kunne gjennom-

føre sin politikk ved hjelp av institusjonelle prosedyrer som for eksempel artikkel 44.3 

og artikkel 49.3. Minoritetsregjeringene er under den femte republikk den type regje-

ring som har hatt det klareste forholdet til sine velgere. Ut fra valgresultatene i 1993 

                                              
131 President de Gaulle oppløste nasjonalforsamlingen og ba velgerne om å gi hans parti ny tillit. Velg meg eller kaos, var de 
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ser vi at velgerne har straffet Bérégovoy-regjeringen hardere enn noen annen under 

den femte republikk. PS mistet 17.1 prosentpoeng av sine velgere i den første valgrun-

den ved parlamentsvalget i 1993. PS gikk fra å ha 277 seter i nasjonalforsamlingen i 

perioden 1988-1993 til 57 i perioden 1993-1997 (tabell 4 og 10). 

Forfatterne av konstitusjonen til den femte franske republikk har skapt et re-

gime hvor det er forholdsvis enkelt å holde regjeringen ansvarlig for den politikken 

som er blitt ført innenfor en gitt parlamentsperiode. Nasjonalforsamlingen har hatt 

forholdsvis liten mulighet til å forhindre regjeringen fra å gjennomføre sin politikk. 

Problemet oppstår med presidentens rett til å oppløse nasjonalforsamlingen midt under 

et parlamentarisk mandat. Presidentens oppløsningsrett forhindrer på denne måten re-

gjeringen fra å sitte perioden ut. Denne situasjonen har funnet sted i 1968, 1981, 1988 

og 1997.  

STYRINGSSTABILITET OG REPRESENTATIVITET 

Konstitusjonen av den femte franske republikk ble, uavhengig av valgsystem, skrevet 

på en slik måte at selv en regjering uten et disiplinert og samlet flertall i nasjonal-

forsamlingen, skulle ha mulighet til ikke bare å beholde makten parlamentsperioden 

ut, men også til å gjennomføre sitt politiske program. Konstitusjonen av den femte re-

publikk er utarbeidet for at et flertall skal kunne styre over et mindretall frem til neste 

valg, og ikke med tanke på at alle interesser som finnes i et samfunn skal kunne bli 

hørt i den politiske beslutningsprosessen. Opposisjonen har konstitusjonelt ingen for-

mell status, og har i liten utstrekning hatt mulighet til å uttrykke sine velgeres ønsker i 

den politiske beslutningsprosessen. Franske regjeringer er blitt støttet av et flertall i 

nasjonalforsamlingen i 35 av de 40 årene som jeg tar for meg, men selv under de fem 

årene med mindretallsregjeringer hadde PS-regjeringen kapasitet til å vedta sitt pro-

gram uten å være tvunget til å gi innrømmelser til opposisjonen. Nasjonalforsamlingen 

har bare greid å felle regjeringen én gang under den femte republikk.  

Under den femte republikk har det vært forholdsvis lett for velgerne å holde 

regjeringen ansvarlig for den politikk som er blitt ført, ettersom regjeringen konstitu-

sjonelt har en dominerende rolle i den lovgivende prosessen. Valgsystemet har dessu-

                                                                                                                                             
Gaulles oppfordring.  
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ten bidratt til at alle regjeringer, med unntak av én, er blitt støttet av et flertall i 

nasjonalforsamlingen. Grunnet den konstitusjonelle teksten har selv en mindretalls-

regjering bli holdt ansvarlig for den politikk som er blitt ført. Koalisjonsregjeringer 

bidrar til at ansvarsforholdet mellom velger og representant blir noe mer uklart, men 

ettersom det er presidentens program som har vært det gjeldende under alle politiske 

system, bortsett fra under det systemet hvor presidenten ikke har vært medlem av 

flertallet, har velgerne ment at det er presidentens parti som må bære hovedansvaret 

for regjeringens politikk. Men mangelen på felles politisk program og mekanismer 

som viser velgerne de politiske forskjellene mellom koalisjonspartnerne bidrar til å 

gjøre ansvarsforholdet mellom velger og representant mer uklart. 
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KONKLUSJON 

Med utgangspunkt i Duvergers analysemodell av semipresidensielle regimer har jeg i 

denne oppgaven diskutert hvorvidt det franske politiske regimet oppfyller de normati-

ve demokratimodellenes krav til representativitet og ansvarlighet. Normative idealer 

for den demokratiske flertallsmodellen er at flertallet skal styre, og at regjeringen skal 

være ansvarlig overfor flertallet av folket. Den demokratiske proporsjonalitetsmodel-

lens normative idealer er at alle grupper som blir representert i nasjonalforsamlingen 

skal få delta i den politiske beslutningsprosessen, samt at regjeringen skal være ansvar-

lig overfor så mange mennesker som mulig. 

MAKTKONSENTRASJON 

Hvem blir representert i den politiske beslutningsprosessen under den femte franske 

republikk? Er det flertallet av velgerne, slik som den demokratiske flertallsmodellen 

ønsker, eller er det slik at velgere som blir representert i nasjonalforsamlingen, også 

blir representert i politiske beslutningsprosessen, slik som ønsket av den demokratiske 

proporsjonalitetsmodellen? Under den femte republikk har representativitet, sett i lys 

av de normative idealene til den demokratiske flertallsmodellen, langt på vei blitt 

oppfylt. I 35 av de 40 årene den franske republikk er blitt kategorisert som et 

semipresidensielt regime, har parlamentsvalgreglene sørget for at det er blitt fabrikkert 

et absolutt flertall i nasjonalforsamlingen. De konstitusjonelle reglene, som avgjør 

hvem som kontrollerer den politiske beslutningsprosessen, har sørget for at den 

utøvende makt, nesten uten unntak, har kunnet vedta sitt politiske program uten inn-

blanding fra opposisjonen. Det har vist seg at den utøvende makt, på grunn av sitt 

konstitusjonelle maktarsenal, også har kunnet dominere den politiske beslutningspro-

sessen i de fem årene den ikke er blitt støttet av et flertall i nasjonalforsamlingen. I 31 

av disse 40 årene har presidenten vært den dominerende aktøren i fransk politikk. 

Presidenten har enten ved å være medlem av flertallet eller en del av det dominerende 

partiet i nasjonalforsamlingen, kunnet kontrollere den politiske beslutningsprosessen. I 

9 av 40 år har det franske regimet opplevd en situasjon hvor presidenten ikke har vært 



 

medlem av flertallet i nasjonalforsamlingen. Under disse forholdene har det vært stats-

ministeren, med støtte av flertallet i nasjonalforsamlingen, som har hatt kontroll over 

beslutningsprosessen.  

Produserte flertall, med kapasitet til å iverksette sitt politiske program, uten å ta 

hensyn til mindretallet i nasjonalforsamlingen, er lite ønskelig ut fra proporsjonalitets-

modellens målsetting om at alle interesser som eksisterer i et gitt samfunn skal bli 

representert i den politiske beslutningsprosessen. De franske valgsystemene, dette gjel-

der både president- og parlamentsvalg, har utviklet seg til å bli mer og mer effektive 

og mindre og mindre representative. I løpet av de senere år av den femte republikk har 

det skjedd en økning av partier som stiller med egne kandidater under parlaments-

valgenes første runde. Det viser seg samtidig at flere velgere enn tidligere er villige til 

å bruke sin stemme på partier, som enten er blitt ekskludert fra de to store alliansene, 

eller som har valgt å være alliansefrie. Denne trenden er ikke blitt reflektert i sammen-

setningen av nasjonalforsamlingen og regjeringen. Valgsystemet fortsetter å eksklu-

dere partier som ønsker å opprettholde en uavhengig posisjon og partier som ikke er 

aktuelle samarbeidspartnere.  

Det har skjedd en lignende utvikling ved presidentvalg. Et stadig større antall 

kandidater velger å stille til valg i første valgomgang, slik at stemmer blir spredt på et 

stort antall kandidater. Konsekvensen av dette har vært at kandidaten, som har gått av 

med seieren, har mottatt stadig færre av stemmene under den første valgrunden. På 

tross av lav oppslutning under den første valgrunden, fortsetter de nyvalgte presiden-

tene å erklære seg som le président de tous les Français. Men dynamikken i det fran-

ske semipresidensielle regimet fører til at republikkens president ikke står utenfor de 

politiske partiene. En president i Frankrike som ønsker å utøve makt, må opparbeide 

seg støtte fra et parti som har kapasitet til å delta i regjering. Presidenten trenger en 

form for dobbel legitimitet for å kunne være den reelle utøver av makt i fransk 

politikk. Han blir valgt direkte under presidentvalg, men i tillegg må han få sin legi-

timitet bekreftet ved at velgerne gir presidenten et flertall som er villig til å støtte hans 

politikk i nasjonalforsamlingen.  

Denne dynamikken, eller dette konstitusjonelle tolkningsrommet, har ført til at 

franske presidenter, under tre ulike politiske systemer: presidenten er sjef for det 
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dominerende partiet i flertallet, presidenten er medlem av, men ikke sjef for det domi-

nerende partiet i flertallet og under systemer hvor det er fravær av flertall, det vil si i 

31 av de 40 årene som det franske semipresidensielle regimet har eksistert, har presi-

denten langt på vei monopolisert den utøvende makt ved å kolonialisere statsminis-

terens administrative ressurser. Presidenten har i disse 31 årene kunnet konsentrere 

utøvende makt i sine hender. Det har under disse tre systemene vært liten reell makt-

deling mellom president og statsminister. Flertallet i nasjonalforsamlingen har vært av 

ulik karakter og gitt opphav til ulike typer av regjeringer i disse 31 årene. Men uansett 

regjeringskonstellasjon, har kjennetegnet for disse systemene vært at presidenten har 

vært den dominerende aktøren. Han har i liten utstrekning måttet ta hensyn til 

opposisjonen i nasjonalforsamlingen. Akkumuleringen av presidentens og regjeringens 

konstitusjonelle makt har bidratt til en konsentrasjon av makt i hendene på én mann.  

Denne institusjonelle praksisen har som konsekvens at det franske politiske 

regimet i 31 av 40 år har vært å betrakte som lite representativt. Satt på spissen kan vi 

si at etter presidentvalgene i 1988 og 1995, har presidenten hatt kapasitet til å i verk-

sette sitt politiske program, med reel støtte fra henholdsvis 33.89 % og 20.47 % av 

velgerne.132 I en kort periode, under systemet hvor det ikke fantes noe flertall i nasjo-

nalforsamlingen, så vi tendenser til samarbeid mellom den utøvende makt og opposi-

sjonen. Men også i denne situasjonen viste det seg at regjeringen, når den ikke lenger 

så seg tjent med et slikt samarbeid, kunne gjennomføre sin politikk ved hjelp av de 

konstitusjonelle fordelene den har i beslutningsprosessen.  

Det franske semipresidensielle regimet har i 9 av 40 år operert under et system 

hvor presidenten ikke er medlem av flertallet i nasjonalforsamlingen. I praksis har for-

holdet mellom den utøvende og lovgivende makt i liten utstrekning endret seg under 

de tre samboerskapsperiodene. Forskjellen er at det under dette systemet har vært 

statsministeren som har vært den reelle utøveren av makt. Likheten er at opposisjonen, 

i like liten grad som tidligere, har hatt kapasitet til å utøve innflytelse på den politiske 

beslutningsprosessen. Symbolsk, mer enn at det har hatt realpolitiske konsekvenser, 

har velgere som støtter opposisjonen under dette systemet også blitt representert i den 

                                              
132 Innledningsvis så vi at den nåværende president Chirac, bare hadde en oppslutning på 19.90 % etter første valgrunde 
presidentvalget 2002.  
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utøvende makt gjennom presidenten. Han har i disse situasjonene fungert som en 

synlig opposisjonspolitiker, men har kunnet gjøre lite for å forhindre regjeringen i å 

gjennomføre sine politiske reformer.  

Ut fra en slik institusjonell praksis kan vi konkludere med at uansett politisk 

system som er blitt praktisert under det franske semipresidensielle regimet, har den ut-

øvende makt kontrollert den politiske beslutningsprosessen. Konsekvensen av slike 

konstitusjonelle regler og institusjonell praksis er at store grupper av velgere blir eks-

kludert fra den politiske beslutningsprosessen.  

”DELT ANSVAR, INTET ANSVAR” 

Dersom velgerne skal kunne holde sine valgte representanter ansvarlige må de kunne 

vite hvem som har vært ansvarlige for den politikken som er blitt ført mellom valg. 

Har disse forutsetningene vært til stede under det franske semipresidensielle regimet?  

I utgangspunktet skulle vi kunne konkludere med at det franske politiske 

regimet er institusjonalisert på en slik måte at det er lett for velgerne å holde deres 

representanter ansvarlige. Den utøvende makt er blitt støttet av et flertall i nasjonal-

forsamlingen i flertallet av de årene som regimet har eksistert, og selv i de perioder 

hvor den ikke er blitt støttet av et flertall i nasjonalforsamlingen, har den hatt kapasitet 

til å gjennomføre sin politikk. Ansvarsforholdet mellom den utøvende og den lovgi-

vende makt er på denne måten forholdsvis klart. Problemet oppstår når velgeren skal 

avgjøre om det er presidenten eller regjeringen som bør holdes ansvarlig for politisk 

maktutøvelse. Institusjonaliseringen av en direkte valgt president, som ikke kan avset-

tes mellom valg, er et konstitusjonelt trekk som bidrar til å skape et direkte ansvarsfor-

hold mellom velger og representant. På tross av disse elementene, viser det seg at det i 

et regime hvor det er institusjonalisert en utøvende makt med to hoder, og konstitusjo-

nen gir aktørene overlappende mandat, vil det være vanskelig for velgerne å se hvem 

som har vært ansvarlig for politisk maktutøvelse. Denne konstitusjonelle uklarheten 

har sammen med de urytmiske intervallene mellom president- og parlamentsvalg bi-

dratt til å komplisere ansvarsforholdet mellom velger og representant under den fran-

ske femte republikk.  

Det er først og fremst presidenten som må kunne sies å være ikke-ansvarlig i 

fransk politikk. Republikkens president har under tre av fire system kunnet operere 
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som den virkelige utøveren av makt. Presidenten har under disse systemene blitt valgt 

på et politisk program, som statsministeren utpekt av presidenten, blir forventet å 

gjennomføre. Det paradoksale er at statsministrer, som er utøvere av presidentens 

politikk, har måttet gå av, enten etter ønske fra velgerne etter parlamentsvalg eller etter 

ønske fra presidenten. Presidenten på sin side har kunnet bli sittende.  

Velgerne har ved tre anledninger holdt presidenten indirekte ansvarlig for den 

politikk som er blitt utøvet, ved å bidra til at han mistet evnen til å være den virkelige 

utøveren av makt. Velgerne har kunnet gjøre dette ved å ikke gi ham den doble legiti-

miteten han trenger for å være den reelle maktutøveren i det franske semipresidensielle 

regimet. Ved å velge inn et flertall i nasjonalforsamlingen som presidenten ikke er 

medlem av og som er i opposisjon til presidentens politiske agenda, har han måttet 

finne seg i å spille rollen som et mer tradisjonelt statsoverhodet og som talsmann for 

opposisjonen.  

På denne måten har velgerne bidratt til å frata presidenten hans kapasitet til å 

utøve makt, men de har ikke kunnet forhindre ham i å beholde sin posisjon som repu-

blikkens president før ved neste presidentvalg. Så lenge den konstitusjonelle teksten er 

uklar når det gjelder maktfordelingen mellom president og statsminister, vil forholdet 

mellom velger og representant også være uklart. Det klare ansvarsforholdet som direk-

te valg av president skaper mellom representant og velger bidrar ikke til å skape klar-

het mellom velger og representant i det franske semipresidensielle regimet, ettersom 

presidenten i løpet av sin periode risikerer å miste sin kapasitet til  å utøve makt. Prin-

sippet om at det ikke skal skje en endring av reell maktutøver fra et valg til et annet 

blir brutt under dette franske regimet.  

Under den femte republikk har ansvarsforholdet mellom velger og representant 

vært klarest under systemer hvor presidenten ikke er medlem av flertallet i nasjonalfor-

samlingen. I denne situasjonen er det statsministeren som utøver regjeringens politikk. 

Presidenten og nasjonalforsamlingen kan lite gjøre for å forhindre at regjeringen gjen-

nomfører flertallets ønske.  

Med utgangspunkt i det franske semipresidensielle regimet har min ambisjon 

vært å diskutere om semipresidensielle regimer har potensial til å oppfylle den demo-

kratiske proporsjonalitets- og flertallsmodellens krav til ansvarlighet og representa-
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tivitet. Spørsmålet som gjerne blir stilt i diskusjoner om demokratiske regimer er om 

noen konstitusjonelle arrangement er bedre enn andre. Ut fra et representativitets- og 

ansvarlighetsperspektiv er det tvilsomt om nye demokratier bør bruke semipresiden-

sialisme som modell dersom de ønsker å skape et regime hvor det er ”folket som 

styrer”. Med utgangspunkt i det franske semipresidensielle regimet synes denne for-

men for organisering av politiske institusjoner verken å skape et regime etter den 

demokratiske proporsjonalitetsmodellens idealer, ettersom det er lite representativt, 

eller etter den demokratiske flertallsmodellens idealer, da det ikke skaper et klart 

ansvarsforhold mellom velger og representant.  
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APPENDIX 

PRESIDENTER OG STATSMINISTRER UNDER DEN FEMTE FRANSKE REPUBLIKK 

 
President Statsminister 

 

 Charles de Gaulle, 8. januar 1959 – 28. april 1969 

 

 

 George Pompidou, 19. juni 1969 – 2. april 1974 

 

 

 Valéry Giscard d’Estaing, 24. mai 1974 – 21. mai 1981 

 

 

 François Mitterrand, 21. mai 1981 – 16. mai 1995 

 

 

 

 

 

 Jacques Chirac, 16. mai 1995- 

 
 
 Michel Debré, 8. januar 1959 
 George Pompidou, 14. april 1962  
 Maurice Couve de Murville, 10. juli 1968 

 
 
 Jacques Chaban-Delmas, 20. juni 1969 
 Pierre Messmer, 5. juli 1972 

 
 
 Jacques Chirac, 27. mai 1974 
 Raymond Barre, 25. august 1976 

 
 
 
 Pierre Mauroy, 21. mai 1981 
 Laurent Fabius, 17. juli 1984 
 Jacques Chirac, 20. mars 1986 
 Michel Rocard, 10. mai 1988 
 Edith Cresson, 15. mai 1991 
 Pierre Bérégovoy, 2. april 1992 
 Edouard Balladur, 29. mars 1993 

 
 
 Alain Juppé, 17. mai 1995 
 Lionel Jospin, 2. juni 1997 
 Jean-Pierre Raffarin, 16. juni 2002 
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