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Sammendrag 
Et overveldende flertall av fylkesmenn har partipolitisk fortid, noe som reiser spørsmål 

om hvorvidt tidligere politikeres tilstedeværelse i fylkesmannsembetene skyldes 

politiske eller meritokratiske interesser. Problemstillingen som blir tatt opp i denne 

oppgaven er derfor hvilke motiver som ligger bak utnevnelser av fylkesmenn med 

partipolitisk bakgrunn. For å besvare problemstillingen utarbeider oppgaven et unikt 

og egeninnhentet datasett, bestående av biografiske opplysninger av samtlige 

fylkesmenn i perioden 1976- 2019, samtidig som foreliggende historiske data benyttes 

for å belyse historiske utviklingstrekk. 

Det foreligger ikke en entydig årsak på hvorfor tidligere politikere utnevnes til embets-

verket, men faglitteraturen argumenterer for at utnevnelsene, normalt sett, er politisk 

eller byråkratisk forankret. Oppgaven har derfor valgt å se nærmere på fire teoretiske 

tilnærminger som tar for seg hvorfor det utnevnes tidligere politikere til embetsverket; 

politisk lojalitet som argumenterer for at utnevnelser av lojale embetsmenn bidrar til 

bedre politisk styring av embetsverket; patronage som argumenterer for at embets-

stillinger benyttes som belønningsposter for partifeller; politisk håndverk som hevder 

utnevnelsene skyldes byråkratiske behov for politisk kompetanse i embetsverket; og 

representativt byråkrati som  argumenterer for at utnevnelser av tidligere politikere 

skyldes behov for politisk representativitet i embetsverket.  

På bakgrunn av det innhentede datamaterialet og de fire teoretiske perspektivene, 

finner oppgaven at omtrent samtlige fylkesmenn besitter politisk håndverk, men at det 

kun forteller deler av historien, ettersom regjeringer er mer tilbøyelige for å utnevne 

partifeller enn opposisjonspolitikere til fylkesmannsembetene. Samtidig er det en 

slående likhet mellom fylkesmenns partipolitiske tilhørighet og partienes oppslutning 

ved stortingsvalg. Dette indikerer at fylkesmenn ikke bare utnevnes på bakgrunn av 

deres politiske håndverk og lojalitet, men også på bakgrunn av deres spesifikke 

politiske troskap, da det søkes å opprettholde en proporsjonal partipolitisk fordeling i 

fylkesmannsembetene. Fylkesmannsembetene fremstår med dette å også eksistere i 

et symbiotisk forhold med hverandre, hvor eksisterende fylkesmenns partibakgrunn 

betinger hvem som kan utnevnes til embetene.  
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1 Innledning og litteraturgjennomgang 

Embetet som Fylkesmann i Rogaland er ledig frå 1. desember 2018, med 

tilsetjing frå dette tidspunktet. Lengda på åremålet er seks år, med høve til 

gjenoppnemning i ein ny seksårsperiode etter offentleg kunngjering og 

konkurranse. 

Den som søkjer må ha omfattande og god samfunnsinnsikt og samfunns-

engasjement, samt røynsle frå og innsikt i offentleg forvaltning. Det må 

dokumenterast røynsle som leiar på høgt nivå frå offentleg og/eller privat 

verksemd eller frå organisasjonsarbeid. Evne og vilje til problemanalyse og til å 

nå resultat, nyorientering og utvikling vert vektlagt, saman med dokumenterte 

resultat frå omstillingsprosessar. Det er ønskeleg med høgare utdanning 

(Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 2018). 

Til den overnevnte stillingsutlysningen endte Bent Høie med å bli tilsatt som Fylkes-

mann. Utnevnelsen skapte store medieoppslag da de ble spekulert i hvorvidt parti-

politiske hensyn, snarere enn faglige kvalifikasjoner -meritt-, var avgjørende i 

tilsettelsesprosessen (Trovåg, 2018). Spekulasjonene oppsto ettersom Bent Høie på 

utnevnelestidspunktet var Helse- og omsorgsminister under Regjeringen Solberg. Da 

det kom frem av Høie ikke kunne tiltre før den inneværende stortingsperioden utløper 

i 2021, ble spekulasjonene ytterligere forsterket. Debattene rundt utnevnelsen av Høie 

som fylkesmann er derimot langt fra unik. Andelen forhenværende politikere som 

besitter fylkesmannsembetene er høy, noe som følgelig har gitt grobunn i 

spekulasjoner rundt hvorvidt utnevnelsene går imot regulerte tilsettingspraksiser til 

offentlige embeter i Norge, hvor faglige meritter skal veies tungt. Da fylkesmanns-

embetene forvalter og utfører et stort antall sentraladministrative oppgaver på regionalt 

nivå, besitter embetene mulighet for vesentlig samfunnspåvirkning. Hvem som tilsettes 

embetene og hvordan denne tilsettingsprosessen er utformet, har følgelig store 

samfunnsmessige konsekvenser. På bakgrunn av dette vil masteroppgaven se 

nærmere på fylkesmannsembetene og hvilke motivasjoner som ligger til grunn for 

utnevnelser av tidligere politikere til embetene.  

 

Hva som vektlegges i utnevnelsen av embetsmenn varierer mellom land og 

forvaltningspraksiser, noe som også reflekteres i den internasjonale faglitteraturen. 
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Den største litteraturen på området finner en i USA, hvor omkring 4 000 stillinger i 

embetsverket er forbeholdt presidentens prerogativ til å tilsette embetsmenn ut ifra 

egne behov og preferanser. I en studie av amerikanske presidenters utnevnelse av 

toppbyråkrater, finner Lewis (2008) at hvilke kriterier embetsmennene tilsettes på 

bakgrunn av, avhenger av særlige hensyn til presidentens behov for lojale embets-

menn på innsiden av byråkratiet, og forventninger om å belønne partipolitiske støtte-

spillere. Amerikansk presidenter har med dette stor påvirkning på byråkratiets 

personalsammensetting, og utøver følgelig kontroll over byråkratiets arbeidsmåte og 

funksjon. 

På den andre siden av Atlanterhavet, konkluderer europeisk forskning på utnevnelser 

av embetsmenn, med at det eksisterer romlige forskjeller mellom europeiske 

forvaltningssystemer og tilsettingen av embetsmenn. Bach m.fl. (2020) argumenterer 

for at ulik grad av politisering i de enkelte landene, påvirker hvor store andeler av 

byråkratene som ansettes på politisk grunnlag. Napolitanske, samt sentral- og øst-

europeiske stater, fremstår i stor grad å være preget av politisk styring og 

tilstedeværelse- politisering- i tilsettinger til embetsverker, og som følge av dette kan 

en finne politiske tilsettinger i hele byråkratiet, uavhengig av forvaltningsnivå (Bach 

m.fl. 2020: 5). Germanske stater tenderer derimot med å være noe mindre politisert, 

og det er i hovedsak toppembetsstillingene som tilsettes på politisk bakgrunn. De 

skandinaviske og britiske statene tenderer derimot å være preget av svært lite 

politisering i tilsettinger av embetsmenn og byråkrater (Bach m.fl. 2020: 5). Dahlström 

og Holmgren (2017: 823) argumenterer for at en av de viktigste årsakene til at det i 

vesteuropeiske stater tilsettes få embetsmenn på bakgrunn av politiske interesser, 

grunner i at landene er underlagt ansettelseskriterier og -reguleringer som betinger at 

tilsettinger skal skje på bakgrunn av meritterende kvalifikasjoner. Ansettelses-

prosessen til byråkratiet er med dette underlagt strengere reguleringer enn ved 

amerikanske og sør-europeiske embetsverk, noe som begrenser den politiske 

ledelsens handlingsrom til å utnevne embetsmenn etter egne ønsker og behov. 

Samtidig eksisterer det en forventning i de vesteuropeiske statene om at byråkratiet 

skal være upartisk og politisk uavhengig, noe som vanskeliggjør politiske ansettelser 

til embetsverkene (Dahlström og Holmgren, 2017: 824).  

Til tross for at ansettelser til britiske og skandinaviske byråkratier forventes å være 

uten politisk innblanding, eksisterer det en rekke studier som konkluderer med at det 
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politiske aspekter fremstår å ha en innvirkning på utnevnelser av embetsmenn. 

Dahlström og Holmgren (2017) finner i sin studie av utskiftninger av embetsmenn i det 

svenske embetsverket, at det til tross for åremålsspesifiserte ansettelseskontrakter og 

en grunnlovsbeskyttet besluttningstakningsrett, er en betraktelig større sannsynlighet 

for at etatssjefer forlater embetene ved regjeringsskifte. Studien nyanserer dog ikke de 

formelle årsakene til avgangen fra embetet, men indikerer allikevel at hvem som sitter 

med regjeringsmakten, har innvirkning på embetsverkets personalsammensetting, og 

hvorvidt etatsjefer forblir i sine stillinger. En likende studie ble utført av Ennser-

Jedenastik (2016), hvor han ser nærmere på politiseringen av den administrative eliten 

i Nederland. Studien finner at de fleste embetsmennene med partipolitisk tilknytning 

ble utnevnt mens deres eget parti satt med regjeringsmakten. Det søkes med dette en 

partipolitisk kongruens mellom Regjering og embetsmenn i departementene, ved at de 

som utnevnes forventes å være partipolitisk lojale. Funnet understrekes ytterligere ved 

at nederlandske regjeringer sjeldent tilsetter embetsmenn med en partipolitisk 

tilhørighet til opposisjonspartiene (Ennser-Jedenastik, 2016: 466). Til tross for at det 

forventes at disse embetsverkene i liten grad skal være preget av politiske tilsettelser, 

argumenterer faglitteraturen for det ikke er ensbetydende med at politisk innblanding 

og kontroll ikke forekommer. 

I et komparativt perspektiv, anses Norge for å være et land hvor politiske interesser er 

helt eller delvis fraværende i tilsettinger til embetsverket (Allern, 2012: 2). Dette 

fremkommer også i OECDs (2012) rapport, hvor de kategoriserer Norge, og de øvrige 

skandinaviske landene, for å være land hvor politiske interesser i liten grad påvirker 

hvem som tilsettes embetsverket. Et kjennetegn som OECD (2012) benytter for å 

analysere dette, er hvordan skandinaviske embetsmenn skal bevare stillingene ved 

regjeringsskifte, noe som skiller dem fra blant annet amerikanske, hvor vesentlige 

deler av embetsverket skiftes ut ved presidentskifter. OECDs (2012) beskrivelse av de 

skandinaviske embetsverkene innebærer derimot ikke at det norske byråkratiet er helt 

frakoblet politiske interesser. Allern (2012) ser i sin studie på utnevnelser til det norske 

embetsverket, og konkluderer med at politiske interesser som hovedregel ikke påvirker 

hvem som utnevnes til embetsstillinger. Samtidig fremhever derimot studien at det 

forekommer avvik fra hovedregelen, da en i norsk forvaltningshistorikk kan finne en 

håndfull utnevnelser hvor det kan antas at partipolitiske hensyn har vært utslags-

givende for hvem som ble tilsatt embetet (Allern, 2012: 19). Utnevnelser hvor dette 
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synes å være tilfellet, har hovedsakelig skjedd på bakgrunn av partipolitisk belønning. 

Med andre ord, kan en også i norsk forvaltningshistorikk finne eksempler hvor embets-

stillinger har blitt brukt som belønning for lang og tro politisk tjeneste. Det bemerkes 

samtidig at tilsettinger hvor politiske interesser synes å ha vært utslagsgivende, i 

hovedsak omfatter styremedlemsplasser til offentlige hel- og deleide selskaper, samt 

et fåtall lederstillinger i statsadministrasjonen (Allern, 2012: 19). 

 I norsk kontekst hjemler statsansattloven §3 at offentlige tilsettinger skal skje etter 

kvalifikasjonsprinsippet, som vektlegger at den best kvalifiserte og egnede søkeren 

skal tilsettes stillingen. Med andre ord, skal faglige kvalifikasjoner være avgjørende for 

hvem som tilsettes den enkelte stilling i offentlig sektor, ikke politiske interesser. Askim 

og Bachs (upublisert: 20) studie av toppbyråkraters politiske bakgrunn i Norge, finner 

derimot at 20 prosent av norske direktører i utvalg og tilsyn har en partipolitisk fortid. 

Som de argumenterer, er dette derimot ikke ensbetydende med at embetsmennene er 

utnevnt på bakgrunn av partipolitiske interesser, men snarere at politisk erfaring i seg 

selv fremstår å fungere som en meritterende kvalifikasjon til embetsverket (Askim og 

Bach, upublisert: 26). Som de argumenterer, medfører en økende sakskompleksitet i 

byråkratiet at det oppstår administrative behov for byråkrater som har politisk erfaring 

og som forstår politiske prosesser. Politisk erfaring kan med dette å fungere som 

meritterende kvalifikasjoner til embetsverket, da det er en etterspurt kompetanse 

(Askim og Bach, upublisert).  

En del av den norske statsadministrasjonen hvor politiske interesser kan synes å ha 

en påvirkning på hvem som tilsettes, er fylkesmannsembetene. Som nevnt 

innledningsvis, er det ofte store medieoppslag med spekulasjoner rundt hvilke kriterier 

som ligger til grunn når det utnevnes fylkesmenn. Det er i utgangspunktet utført lite 

forskning på fylkesmannsembetene og -mennene, og det som er skrevet om deres 

politiske bakgrunn, er hovedsakelig deskriptive redegjørelser for fylkesmennenes parti-

politiske fortid. Fylkesmannsboka (1995), utgitt av Administrasjonsdepartementet, gir 

en sammenfatning av fylkesmennene i perioden 1814- 1994, embetets historiske 

utvikling og arbeidsoppgavene embetet utfører. I tillegg gir den en kort sammenfatning 

av hvilke fylkesmenn som har hatt en partipolitisk fortid i perioden 1945- 1994. Den 

mest omfattende redegjørelsen av fylkesmennene og deres politiske bakgrunn, finner 

en derimot i Yngve Flos bok «Statens mann, fylkets mann» (2014). I boken tar Flo for 

seg norsk amtmanns- og fylkesmannshistorie fra 1814- 2014, og redegjør samtidig for 
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den politiske bakgrunnen, utdanning og yrkeserfaring for fylkesmennene i perioden 

1976- 2013. Flo (2014) fremhever at 88 prosent av fylkesmenn i perioden 1976- 2013 

har en rikspolitisk karriere, og han fortsetter boka ved å redegjøre for kontroversene 

rundt enkelte utnevnelser og de politiske prosessene som har søkt å åpne embetet 

opp for tilsettinger av kandidater fra utenfor det politiske virke. Samtidig konkluderer 

han med at den store andelen tidligere politikere i fylkesmannsembetene ikke skyldes 

bakenforliggende politiske motiver, men snarere at forhenværende politikerne innehar 

en politisk forståelse og innsikt som kommer godt med i arbeidet som fylkesmann (Flo, 

2014: 536). 

Fylkesmannsboka (1995) og Flo (2014) gir begge gode redegjørelser for fylkesmanns-

embetene, deres arbeidsoppgaver og hvordan en stor andel av fylkesmennene har en 

politisk fortid. Samtidig er derimot litteraturbidragene deskriptive ved at de presenterer 

historiske fakta, og avstår fra å skrive bidragene inn i en teoretisk analyseramme. 

Formålet med denne oppgaven er å plassere utnevnelsesprosessen av fylkesmenn 

inn i nevnte analyseramme og følgelig analysere og se utnevnelsene i lys av 

statsvitenskapelig metode og teori, og på denne måten skape en dypere forståelse av 

fylkesmenn og fylkesmannsembetene.  

For å gjøre dette vil oppgaven ha en flerdelt problemstilling. Med utgangspunkt i 

teoretiske tilnærminger til utnevnelser av embetsmenn søker oppgaven å besvare 

hvorvidt rekrutteringspraksisen til fylkesmannsembetene har endret seg over tid, samt 

hvilke motivasjoner som ligger til grunn for tilsettinger av fylkesmenn med partipolitisk 

bakgrunn. 

For å besvare problemstillingen, vil oppgavens forskningsmetodiske design se 

nærmere på fylkesmennenes biografiske opplysninger. Biografiske variabler som 

utdanningsnivå, ledererfaring, politisk bakgrunn, lojalitet til regjeringen og politisk 

erfaring kan forstås som nærliggende forklaringsvariabler for hvem som utnevnes til 

fylkesmannsembetene. Gjennom en egeninnhentet kvantitativ sammensetting av 

fylkesmenns biografiske data for perioden 1976- 2019, samt bruk av historisk 

komparativ metode, søker oppgaven å gi svar til overnevnte problemstilling. 

 

På bakgrunn av teorier på utnevnelser av embetsmenn med politisk fortid og det egen-

innhentede datamaterialet, konkluderer oppgaven med at et overveldende flertall av 
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fylkesmenn har partipolitisk fortid, og at regjeringer gjennomgående er mer tilbøyelige 

for å utnevne partifeller til fylkesmannsembetene. Samtidig finner oppgaven en 

slående likhet mellom fylkesmenns partitilknytning og partienes oppslutning ved 

stortingsvalg. Dette indikerer at fylkesmenn ikke bare er utnevnt på bakgrunn av 

politisk håndverk og lojalitet, men også på grunn av spesifikk partipolitisk tilhørighet, 

da det søkes å opprettholde en proporsjonal partipolitisk fordeling i fylkesmanns-

embetene. Dette medfører samtidig at fylkesmannsembetene fremstår å eksistere i et 

symbiotisk forhold med hverandre, hvor eksisterende fylkesmenns partibakgrunn 

betinger hvem som kan utnevnes til ledige embeter. 

Oppbyggingen av oppgaven vil være som følger; kapittel 2 vil starte med å se nærmere 

på den norske forståelsen av en byråkrat, hvilke reguleringer og normative idealer en 

tilskriver byråkrater, og hvordan tilsettingsprosessen av embetsmenn foregår i Norge. 

Kapittel 3 ser nærmere på fylkesmenn og fylkesmannsembetene, arbeidsoppgavene 

embetene utfører, samt foreliggende rekrutteringspraksis til embetene. I kapittel 4 

presenteres foreliggende teoretiske perspektiver på utnevnelser av tidligere politikere 

til embetsverket, og kapittel 5 omhandler oppgavens metodiske utgangspunkt, 

innsamling av empiri og vurderinger av datamaterialets kvalitet. Kapittel 6 er en 

deskriptiv analyse av oppgavens empiriske datamateriale, mens kapittel 7 vil analysere 

datamaterialet i lys av foreliggende teori. Oppgavens konklusjon fremkommer i kapittel 

8.  
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2 Den norske byråkrat 

Som innledningen viser, er det i norsk forvaltningshistorie en rådende forståelse at 

politiske interesser har vært delvis eller helt fraværende i avgjørelser om hvem som 

tilsettes embetsverket, da tilsettinger til byråkratiet forventes å utgå fra prinsipper om 

meritt. Byråkrater skal, som Allern (2012: 5) skriver, tilsettes på bakgrunn av faglige 

kvalifikasjoner, noe som er ment å sikre at byråkrater er spesialister innenfor sine 

respektive fagfelt.  

For å ivareta prinsippet om meritt, er offentlige ansettelsesprosesser underlagt strenge 

reguleringer, hvor faglige kvalifikasjoner vektes tungt. Statlige tariffavtaler, Stats-

ansattloven og Statens personalhåndbok er noen eksempler på reguleringene som 

skal sikre at statlige ansatte og embetsmenn er faglig kvalifisert for stillingen. For å 

forstå hvilke forventinger og reguleringer som tilskrives fylkesmenn og utnevnelser av 

disse, er en følgelig nødt til å gjøre rede for hvilke verdisett en tilskriver norske 

byråkrater. I det følgende kapittel, vil oppgaven gjøre rede for det teoretiske grunnlaget 

for meritt-basert styring i offentlig sektor, samt hvordan dette påvirker byråkraters 

handlingsvalg. 

2.1 Meritokrati 

Det teoretiske standpunktet om at rekrutteringer til byråkratiet skal skje på bakgrunn 

av meritterende kvalifikasjoner, spores som oftest tilbake til Max Weber (1978) og hans 

«rasjonelle byråkrati». Som Sager og Rosser (2009) argumenterer, vokste 

byråkratiene frem som følge av føydalstatenes forvitring og fremveksten av den 

moderne stat. Den moderne stats fremvekst betinget at sosiopolitiske relasjoner som 

tidligere ble håndhevet av eneveldes forgodtbefinnende, skulle institusjonaliseres og 

upersonliggjøres. Det ble forstått som problematisk at enkeltaktører besatt all makt, og 

følgelig utførte både administrative og politiske oppgaver. En betingelse for den 

moderne stat, var følgelig å motvirke fåmannsvelde og korrupsjon gjennom å separere 

den politiske og administrative sfære. Webers (1978) «rasjonelle byråkrati» gir et ideal-

typisk utgangspunkt for hvordan offentlig forvaltningen bør utformes. Weber (1978) 

fremholder at skrevne regler skal fastsette byråkratiets legitime maktutøvelse, og 

upersonliggjøring skal motvirke korrupsjon og vilkårlig behandling. Samtidig forventer 

Weber (1978) at byråkratiet er preget av arbeidsdeling og spesialisering for å sikre 

effektiv og hensiktsmessig saksgang. Videre argumenteres det for at byråkratene skal 
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være fulltidsansatt, og ansatt på bakgrunn av meritterende kvalifikasjoner. Byråkratiet 

skal på denne måten utgjøre en egen karrierevei, og bli et kall for de som kan etterleve 

byråkratiets forvaltningsidealer. Byråkratiet skal samtidig opptre lydhørt overfor den 

politiske ledelsens retningsvalg og følgelig fungere som et verktøy for å implementere 

politiske vedtak. Den politiske ledelsens midlertidighet grunnet demokratiske valg og 

byråkratiets faste ansettelse og vedvarenhet, gjør det derimot utfordrende for politisk 

ledelse å utøve kontroll over byråkratiet. Politisk ledelse besitter begrensede ressurser 

og kompetanse til å styre og kontrollere et komplekst og sammensatt byråkrati. 

Samtidig har byråkrater og byråkratier inngående sakskompetanse og en intern 

organisatorisk trygghet innenfor sine saksfelt. Weber (1978) argumenterer for at dette 

ofte gjør byråkratiet rigid og proteksjonistisk over egen organisasjon og portefølje, noe 

som medfører at de er motvillig til å imøtekomme politiske endringsprosesser. Makt-

ubalansen mellom politisk ledelse og byråkratiet, medfører at byråkratiet kan tilegne 

seg mer makt på bekostning av den politiske ledelsen, og en risikerer følgelig at 

styreformen blir teknokratisk. For å sikre en vedvarende maktfordeling i tråd med det 

«rasjonelle byråkrati», argumenter Weber (1978) for at det er en kontinuerlig 

balansegang mellom byråkratisk autonomi og politisk kontroll.  

Samtidig eksisterer det derimot romlige forskjeller mellom forvaltningssystemer og 

stater, noe som gjør Webers (1978) «rasjonelle byråkrati» til én idealtype og ett 

normativt utgangspunkt for en byråkratforståelse hvor man søker å holde administrativ 

og politisk sfære separat. Forvaltningspraksiser hvor den administrative og politiske 

sfæren er betydelig overlappende, er med dette ikke ensbetydende negativ, ei heller 

udemokratisk, da det kan være forankret i andre forvaltningspraksiser og normative 

byråkratiforståelser. Vesentlig overlapp mellom den administrative og politiske sfæren, 

vil derimot være brudd på forvaltningsidealer i land som utgår fra meritokratiske 

forvaltningsprinsipper. I et komparativt perspektiv befinner norsk forvaltningspraksis 

seg tett opp mot Webers (1978) «rasjonelle byråkrati», hvor prinsippet om meritt 

danner utgangpunkt for byråkratiets funksjonstildeling og personalsammensetting. 

Videre kjennetegnes det norske byråkratiet for å være uavsettelig, profesjonelt og 

upolitisk (Allern, 2012), noe som reflekterer sentrale elementer fra Webers (1978) 

idealbyråkrati. I et komparativt perspektiv finner en derimot stater som kan 

kategoriseres for å være nærmere og lenger unna Webers (1978) idealbyråkrati enn 

Norge. Danmark kategoriseres ofte for å ha en forvaltningspraksis som er tettere 
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knyttet opp mot Webers (1978) idealbyråkrati, da politiske interesser og hensyn 

tilskrives liten rolle i tilsettinger til embetsverket, samtidig består den politiske ledelsen 

utelukkende av regjeringsmedlemmene (Christensen m.fl., 2014). I en norsk kontekst 

finner en derimot et stadig voksende antall politiske rådgivere og statssekretærer som 

tilsettes på politisk grunnlag, noe som gjør omfanget av politiske utnevnelser større 

enn i Danmark. USA kategoriseres derimot for å være en forvaltningspraksis som 

ligger lenger unna Webers (1978) ideal, ettersom sentrale embetsstilinger i byråkratiet 

forstås for å være politisk bytte for de som vinner valg (Lewis, 2008; Lewis, 2011; 

Moynihan og Roberts, 2010; Allern, 2012). Ved at det i større grad legges til rette for 

politiske utnevnelser til embetsverket, har amerikansk forvaltningspraksis større 

overlapp mellom administrativ og politisk sfære, enn blant annet Norge og Danmark. 

Dette betyr derimot ikke at amerikansk forvaltningspraksis ikke er legitim, men i stedet 

at forvaltningspraksisen har andre forvaltningsidealer.  

2.2 Forventinger i forvaltningsrollen  

På bakgrunn av det overnevnte normative utgangspunktet for norsk forvaltnings-

praksis, dannes det følgelig forventinger til hvordan byråkrater skal opptre ovenfor 

både samfunnet og den politiske ledelsen de er ment å tjene. Knut Dahl Jacobsens 

artikkel fra 1960 er et illustrerende eksempel på forventingene byråkrater balanserer. 

Jacobsen (1960) ser for seg at samfunnet er bygd opp av ulike sosiale roller, hvor 

byråkratrollen er én slik rolle. I møte med samfunnet er de sosiale rollene tilknyttet 

rolleforventninger, noe som legger føringer for ens handlingsvalg. Om en ikke oppfyller 

rolleforventningene kan en forvente en form for negativ reaksjon (Jacobsen, 1960: 19). 

 I artikkelen er Jacobsen (1960) særlig opptatt av hvordan byråkratene balanserer tre, 

tidvis motstridende, rolleforventninger. Som Jacobsen (1960) argumenterer forventes 

byråkrater å opptre lojalt, nøytralt og faglig uavhengig i møte med den politiske 

ledelsen. Byråkratiet er uavsettelig, noe som medfører at byråkratiet består slik det er, 

også ved regjeringsskifter. Påtroppende regjeringer arver det samme byråkratiet som 

tjente den foregående. En dyd for byråkratiet er derfor å imøtekomme den nye politiske 

ledelsen på samme måte som den tok hånd om den foregående. Arbeidsviljen og -

innsatsen skal ikke påvirkes av hvilke parti som sitter med regjeringsmakten, noe som 

betinger at byråkratiet opptrer lojalt overfor den til enhver tid sittende regjering. 

Samtidig skal ikke byråkratens politiske preferanser ha en innvirkning på arbeidet som 

legges ned. Byråkraten skal være like pliktoppfyllende for enhver regjering, og skal 



11 

 

ikke etterstrebe enkelte politiske preferanser mer enn andre. Dette betinger at 

byråkratiet opptrer politisk nøytralt. Byråkratene rekrutteres samtidig på bakgrunn av 

meritt, noe som innebærer at de er mer enn et ansiktsløst verktøy for den politiske 

ledelsen, de er også en ressurs som belyser arbeidsområder og problemstillinger med 

faglig innsikt. En dyd for byråkratiet er dermed å bevare den faglige uavhengighet, og 

ikke la faglige innspill bli påvirket til å passe politiske agendaer.  

Kriteriene om å opptre lojalt, nøytralt og faglig uavhengig, er ikke entydig samstemte i 

hvordan byråkrater til enhver tid skal opptre overfor den politiske ledelsen. I enkelte 

situasjoner vil byråkratenes anbefalinger og råd stå i motstrid mellom ulike rolle-

forventninger, byråkraten vil da befinne seg i et krysspress (Jacobsen, 1960). Kryss-

presset kompliserer byråkratenes arbeid, og skaper uklarhet i hvilke forventinger 

byråkraten til enhver tid skal oppfylle. Er uklarheten stor nok, kan byråkraten i verste 

fall bli handlingslammet. En konsekvens av dette er derfor at byråkratier som søker å 

balansere de tre hensynene, oftere skaper konsensusløsninger (Jacobsen, 1960: 33). 

Konfliktfylte løsninger vil i større grad sette byråkratenes rolleforventninger under 

press, og det vil være vanskelig å forenes om løsninger som ivaretar prinsippene om 

lojalitet, nøytralitet og faglig uavhengighet på en fullgod måte. Samtidig bidrar derimot 

rolleuklarheten til byråkratiets uavsettelighet. Blindt lojale byråkrater ville måtte byttes 

ut ved regjeringsskifter og uforholdsmessig nøytrale byråkrater ville ikke kunne ta del i 

politikkutvikling (Jacobsen, 1960: 31). Et byråkrati som balanserer de tre hensynene 

sikrer dermed at innbyrdes motstridene verdier integreres i politikkutformingen, og 

vever sammen politiske overveielser og faglige hensyn (Jacobsen, 1960: 32). 

Forventningen om at byråkrater skal balansere de tre hensynene opp mot hverandre, 

utgjør samtidig ikke bare en teoretisk tilnærming til byråkratenes arbeidsoppgaver, da 

det i senere tid også har blitt nedfelt i den norske forvaltningspraksisen. I 2019 utga 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (2019) et sett med retningslinjer som 

beskriver Forholdet mellom politisk ledelse og embetsverk. Retningslinjene fremhever 

at embetsverket har syv sentrale plikter overfor den politiske ledelsen. Foruten å være 

lojal, nøytral og faglig uavhengig, forventes embetsverkets arbeid å utgå fra     

prinsipper om god styring, lovlighet, sannhet og åpenhet. Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet utbroderer med dette Jacobsens (1960) tilnærming. 

Balansegangen mellom rolleforventningene nedskrevet av både Jacobsen (1960) og 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (2019), stadfester med dette at det 
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norske embetsverkets arbeid er mangesidig, noe som følgelig gir rom for at individuelle 

vurderinger og situasjonsforståelser påvirker handlingsvalgene som tas, samt hvilke 

rolleforventninger byråkratene etterlever.  

Ved å se nærmere på det norske byråkratiets ideologiske, normative og regulative 

forankring, har oppgaven laget et utgangspunkt for å forstå idealene som tilskrives 

norske byråkrater. Da fylkesmenn er en norsk byråkrat og embetsmann, danner dette 

følgelig et bakteppe for å forstå idealer hvilke forvaltningsidealer en tilskriver fylkes-

menn, samt hvordan og hvorvidt foreliggende praksiser i fylkesmannsembetet passer 

inn med byråkratiets overordnede ideologiske forankring. I det følgende kapittelet vil 

oppgaven se nærmere på fylkesmenn og fylkesmannsembetene, deres oppgave-

portefølje, samt embetenes foreliggende rekrutteringspraksis. 
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3 Fylkesmenn og Fylkesmannsembetene 

Fylkesmenn og fylkesmannsembetene har en lang historie som tufter på konge-

maktens behov for å utøve kontroll og tilstedeværelse i distriktene. Historisk kan 

fylkesmannsembetenes stamtre spores tilbake til 1100-tallet hvor lensherrer ble 

tilskrevet makt og autoritet over gitte landområder, i bytte mot at de krevde inn skatter 

og stilte med soldater til kongemakten. Et mer tjenlig startpunkt for fremstillinger av 

fylkesmannsembetene er derimot fra midten av 1600-tallet, hvor amtmennene 

tydeligere ble underordnet eneveldet og flere sentraladministrative oppgaver ble 

tilskrevet embetene (Flo, 2014: 12). Amtmennene skiller seg fra de foregående 

lensherrer ved at de ikke hadde en aristokratisk eller adelig forankring til landområdet 

de rådet over. I stedet var de regulære kongelige embetsmenn, uten personlig råderett 

over det enkelte amt- eller fylket som det i dag kalles. Amtmennene var med dette 

underlagt kongemakten, og skulle følgelig utøve og etterleve Kongens ønsker, samt 

representere kongemakten innad i amtet. Amtmennene ble med dette konsolidert inn 

i den norske forvaltningspraksisen, og instruksen som hjemlet amtmennenes arbeids- 

og ansvarsoppgaver - Instruction for Amtmænderne i Norge av 7. februar 1685- 

vedvarte til den ble opphevet av dagens Fylkesmannsinstruks av 7. august 1981. 

Fylkesmenn og fylkesmannsembetene har med dette en lang og historisk forankring i 

norsk forvaltningspraksis som Kongens og sentraladministrasjonens forlengede arm i 

distriktene.  

Fylkesmannsembetene slik en kjenner de i dag, med stor administrativ stab og ansvar 

for en rekke sentraladministrative oppgaver, utgår derimot fra midten av 1970-tallet. 

Frem til 1976 var fylkesmannsembetenes administrasjon marginal, og fylkesmennenes 

fremste oppgave var å koordinere de politiske prosessene mellom fylkets ordførere. 

Embetet hadde med dette en sentral politisk rolle i fylkets politiske prosesser, og det 

var, som Flo (2014) skriver, nærliggende at de som besatt embetet hadde politisk 

kompetanse og erfaring, noe som gjorde stillingene særlig attraktive for 

forhenværende yrkespolitikere. I perioden 1975 til 1977 gjennomgikk derimot fylkes-

strukturen flere funksjonelle reformer, noe som også hadde konsekvens for 

fylkesmannsembetets rolle og funksjon. Fylkeskommunene ble på dette tidspunktet 

opprettet som et eget forvaltningsnivå, bestående av folkevalgte representanter i 

fylkestinget. Fylkesmannen mistet med dette sin fremste rolle som koordinator for de 

politiske prosessene i fylket, og det var i perioden frem til 1976 diskusjoner om å 
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oppløse fylkesmannsembetene, til fordel for en sterke og mer demokratisk forankret 

fylkeskommune (Flo, 2014: 415). Snarere enn videre uthuling og nedleggelse, 

opplevde derimot fylkesmannsembetene å bli styrket i perioden etter 1976, ved at de 

ble tillagt flere sentraladministrative oppgaver. Ved at embetenes politiske forankring 

ble byttet ut med administrasjon og forvaltning av statsadministrative oppgaver, 

opplevde fylkesmannsembetene en konsolidering av sin posisjon i fylkene. I Perioden 

1976 til 1983 vokste antallet ansatte i fylkesmannsembetene fra 371 til 1131 (Flo, 2014: 

459). Frem til i dag har fylkesmannsembetene fortsatt å vokse i størrelse, og embetene 

har per 31.12.2018  2684 ansatte (SSB, 2020a). Embetene har med dette vokst fra å 

være små etater med begrensede oppgaver, til å bli store statlige virksomheter som 

forvalter et bredt spekter av sentraladministrative oppgaver. 

I forbindelse med Solberg-regjeringens reform av den norske kommune- og fylkes-

strukturen, har fylkesmannsembetene de siste årene gjennomgått geografiske 

reformer, slik at embetene sammenfaller med de nye strukturene til fylkeskommunene. 

I den forbindelse er antallet embeter redusert fra 18 til 10, hvor alle fylker, med unntak 

av Oslo og Viken, har hvert sitt fylkesmannsembete. Reformen har ikke påvirket 

fylkesmannsembetenes funksjoner i betydelig grad, med unntak av at 

Fylkesmennenes Fellesadministrasjon (FMFA) har blitt skilt ut som en egen 

organisatorisk enhet, underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet. FMFA 

leverer standardiserte administrative tjenester til fylkesmannsembetene, som IKT-

tjenester, arkiv, HR og økonomi. Reformen medfører følgelig at fylkesmannsembetene 

har blitt mer eksternt orientert mot fylkeskommunen, kommunene og øvrige offentlige 

etater, da de interne forvaltningstjenestene er blitt flyttet ut av embetene og inn i et 

eget direktorat.  

I likhet med FMFA, er fylkesmannsembetene administrativt underlagt Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet. I praksis opplever derimot embetene styring og kontroll 

fra en rekke sektormyndigheter, da de ivaretar oppgaver for 12 departementer, 

samtidig som 8 direktorater og tilsyn er involvert i embetets kontroll- og tilsynsfunksjon 

(Hansen m.fl., 2009:9). Dette gjør fylkesmannsembetene til en kompleks og 

sammensatt statlig virksomhet, hvor styringsdialog og embetsoppdrag utgår fra svært 

forskjellige sektormyndigheter. Det brede spekteret av forvaltningsoppgaver 

fylkesmannsembetene ivaretar, medfører følgelig at embetene har en sektor-
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overgripende forvaltningsrolle, noe som gjør embetene ytterligere komplekst. I det 

følgende vil oppgaven gå nærmere inn på fylkesmannsembetene arbeidsoppgaver. 

3.1 Fylkesmannsembetenes arbeidsoppgaver 

Fylkesmannsinstruksen av 7.august 1981 hjemler, som nevnt, fylkesmennenes 

arbeidsoppgaver og ansvar i fylkesmannsembetene. Instruksen kategoriserer 

embetets oppgaver og ansvar inn i tre kategorier; representasjon, samordning og 

veiledning. Arbeidsoppgavene er mangeartede og forskjellige i funksjon, og embetene 

ivaretar med dette både vertikale befalinger nedover i forvaltningshierarkiet, samtidig 

som det har horisontalt koordinerende oppgaver på tvers av likestilte forvaltnings-

enheter. I det følgende vil oppgaven gå nærmere inn på fylkesmannsembetenes 

vertikale og horisontale arbeidsoppgaver. 

3.1.1 Vertikal representasjon og initiativ 

Fylkesmannens vertikale oppgaver- representasjon og feedback- er hjemlet av 

Fylkesmannsinstruksen §1-2. Fylkesmannen er for det første «[…] Kongens og 

Regjeringens representant i fylket og skal arbeide for at Stortingets og Regjeringens 

vedtak, mål og retningslinjer kan bli fulgt opp» (Fylkesmannsinstruksen §1). Utover å 

være embetsleder, har fylkesmannen med dette ansvar for både å representere stats-

ledelsen i fylket, samtidig som han skal påse at vedtatt nasjonal politikk implementeres 

og iverksettes. Fylkesmenn er med dette statsmyndighetenes ansikt utad i fylket, noe 

som også gjør embetene særlig personifisert. Fylkesmenn forstås ofte for å være mer 

enn embetets øverste leder, da de ofte blir forstått for å være selve embetet. 

Fylkesmenn besitter med dette en særlig autoritet i fylket, da stillingen kan oppfattes 

for å være kulminasjonen av all statsmakt i fylket.  

Fylkesmannsembetene har samtidig et overkommunalt preg, da de på enkelte 

områder overprøver kommunenes lokale selvstyre. Fylkesmannsembetet er klage-

instans for kommunale enkeltvedtak, og er i tillegg tilskrevet tilsyns- og kontroll-

funksjoner som påser at fylkets kommuner gir innbyggerne tjenestene de har krav på, 

samt at kommunene overholder øvrige statlige reguleringer. I så måte er fylkesmanns-

embetenes representasjonsoppgaver en styringstilnærming ovenfra-og-ned, da 

embetene ivaretar og fasiliterer befalinger og reguleringer fra statsmyndighetene 

overfor underliggende forvaltningsnivåer.  
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Samtidig har fylkesmannsembetet en nedenfra-og-opp orientert initiativtoppgave for 

«feecback», da «Fylkesmannen skal […] virke til gagn og beste for fylket og ta de 

initiativ som finnes påkrevd» (Fylkesmannsinstruksen §1).  Fylkesmannen har med 

dette ikke bare ansvar for å representere statsmyndighetene i fylket, men har også til 

oppgave å representere fylket overfor statsmyndighetene. Gjennom tilbakemeldinger 

fra kommuner og fylkeskommunen, har fylkesmannen ansvar for å uttrykke fylkets 

lokale forhold, ønsker og behov overfor nasjonal politisk ledelse og øvrig sentral-

forvaltningen. Fylkesmannen fungerer på denne måten som et talerør for fylkets 

interesser overfor Regjering, Storting og øvrig statsadministrasjon.  

Balansegangen mellom representasjon av statsmyndighetene og ivaretakelse av 

fylkets interesser medfører at fylkesmannsembetene opplever et iboende krysspress i 

arbeidsdelingen, noe som gjør embetene særlig komplekse. Foruten å balansere 

prinsippene om lojalitet, nøytralitet og faglig uavhengighet, forventes det at 

fylkesmannsembetene ivaretar både statens og fylkets interesser. Glomsrud (2017) 

ser i sin masteroppgave på «[…] kryssende forventinger til fylkesmannens tilrådning i 

kommunereformen», og kategoriserer fylkesmenn for å befinne seg «mellom barken 

og veden». På én side er det en iboende forventning at fylkesmannen representerer 

statsmyndighetene i fylket. På én annen side forventes det også at fylkesmannen 

representerer og ivaretar fylkets preferanser overfor statsmyndighetene. I situasjoner 

hvor de to forventingene strider imot hverandre, kan det påvirke fylkesmannens 

handlingsvalg. Glomsrud (2017) ser på kommunesammenslåingsprosessen som et 

tilfelle hvor krysspresset synes å påvirke fylkesmennenes tilrådninger. 

Fylkesmennenes vertikale oppgaver både ovenfra-og-ned samt nedenfra-og-opp, gjør 

med dette embetene særlig kompleks. Det er forøvrig blitt spekulert i hvorvidt 

fylkesmennenes partpolitiske bakgrunn hadde innvirkning på tilrådningene i kommune-

sammenslåingsprosessen, men det foreligger ikke empiriske bevis som støtter 

oppunder en slik påstand. 

3.1.2 Horisontal samordning og veiledning 

Fylkesmannsembetenes samordnende oppgaver er, i motsetning til representasjons- 

og initiativoppgavene, horisontalt orientert ved at de søker å fremme en helhets-

orientert lokal- og statsforvaltning i fylket. Fylkesmannsembetene skal med dette 

forsøke å motvirke «silo-mentaliteten» som kan prege offentlig sektor, hvor enkelt-
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institusjoner- og fagområder heller hegner om egne ressurser, fremfor å finne felles-

løsninger som bidrar til positive eksternaliteter. For å gjøre dette har fylkesmanns-

embetene to samordnende oppgaver. På én side skal embetene motvirke «silo-

mentalitet» i fylkets statsforvaltning ved å «[…] samordne, forenkle og effektivisere den 

statlige virksomhet i fylket» (Fylkesmannsinstruksen §3). Ved at oppgaver fra 

forskjellige departementer er samlokalisert innunder fylkesmannsembetet muliggjør 

det at ulike fagområder kan trekke på hverandre, samt at etatsledelsen i felleskap kan 

søke å finne løsninger som kommer flere etater til gode. Utover dette har fylkesmenn 

også ansvar for å samordne statlige tjenester som ikke er samlokalisert innunder 

fylkesmannsembetet. Statlige etater utenfor fylkesmannsembetene er derimot likestilte 

hverandre, noe som gjør at fylkesmannen må søke å finne horisontale løsninger som 

ivaretar etatenes uavhengighet og integritet, samtidig som de i felleskap finner 

samordnende løsninger. 

Fylkesmenn har videre også ansvar for å «[…] arbeide for at det skjer et best mulig 

samarbeid mellom kommunene, fylkeskommunen og den lokale statsforvaltning […]» 

(Fylkesmannsinstruksen §4). Det er, med andre ord, ikke bare statlige etater fylkes-

mannen skal samordne, det samme gjelder mellom kommuner og fylkeskommunen. 

Ettersom kommuner eksisterer som egne forvaltningsenheter uavhengig av hverandre, 

medfører dette at det også her er behov for horisontal koordinering og løsninger, hvor 

løsninger finnes i felleskap, samtidig som kommunenes uavhengighet og integritet 

ivaretas. Oppstår det konflikt mellom kommuner, fylkeskommunen eller statlige etater, 

er det samtidig fylkesmannen som skal påta seg en meklende rolle, og forsøke å få de 

stridende parter til enighet. Fylkesmannen har med dette også en «koordinerende» og 

«fredsbevarende» rolle i fylket, hvor han skal søke å ivareta og fremme samarbeid og 

konstruktiv dialog mellom fylkets uavhengige forvaltningsenheter.  

Foruten samordnende oppgaver har fylkesmannsembetene et veiledende ansvar 

overfor kommuner og fylkeskommunen. Som det fremkommer av Fylkesmanns-

instruksen §7 skal fylkesmannen […] gi veiledning til kommunene og fylkes-

kommunen», samtidig skal han «[…] medvirke til at den øvrige statsforvaltningen i 

fylket gir kommunene og fylkeskommunen nødvendig veiledning og bistand med de 

samfunnsoppgaver de er pålagt» (Fylkesmannsinstruksen §7). Det foreligger ressurs- 

og kapasitetsforskjeller mellom stats- og lokalforvaltningen hva angår tilgjengelige 

ressurser og kompetanse til å sette seg inn i enhver politikkutvikling. For å sikre at 
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kommunene og fylkeskommunen besitter kunnskapen og informasjonen som behøves 

for å utøve sine pålagte samfunnsoppgaver har derfor fylkesmannsembetet ansvar 

med å tilby veiledning og oppfølging til lokalforvaltningen. Fylkesmannsembetet er med 

dette også ment å være en ressurs for kompetanse- og veiledningsmuligheter til lokal-

forvaltningen. 

Som avsnittet har vist, ivaretar og utfører fylkesmannsembetene en omfattende 

oppgaveportefølje. Oppgavene embetene utfører har stor samfunnspåvirkning, og 

embetene er ofte en delaktig part i fylkets samfunnsdebatter. Hvem som tilsettes 

embetene og hvordan denne tilsettingsprosessen er utformet har følgelig store 

samfunnsmessige innvirkninger, da det både påvirker hvordan sentraladministrative 

oppgaver utføres, hvordan fylket representeres overfor statsmyndighetene, samt 

hvordan koordineringsprosessene innad i fylket håndteres. I det følgende vil oppgaven 

gå nærmere inn på utnevnelsesprosessene til fylkesmannsembetene og 

spekulasjonene som har preget utnevnelsene. 

3.2 Utnevnelser til fylkesmannsembetene 

Som den norske forvaltningspraksisen fastsetter, veier prinsippene om meritt tungt i 

tilsettelser til stillinger i offentlig sektor. Statsansatteloven §4-1 hjemler at «Ledig stilling 

eller embete skal utlyses offentlig, med mindre annet er fastsatt i lov, forskrift eller 

tariffavtale». Som hovedregel skal ledige stillinger med dette lyses ut offentlig- også 

ledige embetsstilliger. I vurderingsgrunnlaget for hvem som skal tilsettes embetet skal 

kvalifikasjonsprinsippet ligge til grunn, hvor den best kvalifiserte søkeren skal tilsettes 

stillingen eller embetet (Statsansatteloven §3). Hvilke kvalifikasjoner som behøves for 

den enkelte stilling eller embete fastsettes i stillingsutlysningen. I tråd med Webers 

(1978) krav om skriftlighet i offentlig sektor, sikrer skrevne offentlige stillingsutlysninger 

etterprøvbarhet av ansettelser. For tilsettinger til statlig sektor, er det med dette 

omfattende reguleringer på plass som søker å sikre at den best kvalifiserte søkeren 

tilsettes den enkelte stilling eller embete. Til tross for dette, oppstår det allikevel 

spekulasjoner som betviler hvorvidt utnevnelser av fylkesmenn er i henhold til norsk 

forvaltningspraksis. I mediebildet spekuleres det særlig i hvorvidt bakenforliggende 

politiske motiver påvirker hvem som utnevnes til fylkesmannsembetene (Trovåg, 2018; 

Flo, 2014: 521). Bakgrunnen for disse spekulasjonene grunner hovedsakelig i hvordan 

fylkesmenns politiske bakgrunn trekkes frem som problematisk, da det åpner opp for 
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at embetene utgjør et «privilegium», «retrettstilling» eller «belønning» for avtroppende 

yrkespolitikere (Flo, 2014: 532).  

For å motvirke politikernes monopol over fylkesmannsembetene, samt forhindre at 

fylkesmenn besitter stillingene over flere tiår, gjennomgikk fylkesmannsembetene i 

2001 en rekrutteringsreform av embetenes rekrutterings- og tilsettingsgrunnlag. Det 

ble besluttet at en i rekrutteringen av fylkesmenn skulle «[…] legge større vekt enn 

tidligere på dokumentert godt administrativt og faglig lederskap» (Familie-, kultur- og 

administrasjonskomiteen, 2001). Det ble med dette insinuert at rekrutteringspraksisen 

til fylkesmannsembetene, slik den hadde vært praktisert frem til 2001, var problematisk 

da sentrale kvalifikasjonskriterier som administrativ- og faglig lederskap ble forbigått, 

til fordel for kandidater med «[…] samfunnsorientering og lang erfaring fra politisk 

arbeid […] (Familie-, kultur- og administrasjonskomiteen, 2001). Det ble derimot 

fremholdt at disse kvalifikasjonene fortsatt vil være en svært relevant bakgrunn for 

fylkesmannsembetene da det bidrar til god samhandling mellom forvaltningsenheter, 

men at det i økende grad er ønskelig med en bredere erfaringsbakgrunn. Politikernes 

monopol på fylkesmannsembetene skulle med dette oppløses, til fordel for kandidater 

med en bredere erfaringsbakgrunn. Samtidig ble det besluttet at fylkesmennene 

heretter skulle utnevnes på et åremål på 6 år, hvorpå det kun er mulig med én re-

utnevnelse etter offentlig utlysning og søknadsprosess. Fylkesmenn kan med dette 

maksimalt inneha fylkesmannsembetene i 12 år, i motsetning til tidligere hvor det ikke 

var noen tidsbegrensning, utover pensjonsalder ved fylte 70 år. Reformene av 

fylkesmennenes rekrutterings- og tilsettingsgrunnlag i 2001, hadde med dette til 

hensikt med å slippe til kandidater fra utenfor det politiske virke, samtidig som 

fylkesmenn oftere skulle byttes ut, slik at det muliggjør løpende ledelsesmessig 

omstilling og nyorientering.  

Til tross for endringene i 2001 er fortsatt fylkesmannsembetene i stor grad preget av 

tidligere politikere, og spekulasjonene rundt hva som er motivasjonene for at 

utnevnelsene har vedvart. For å forstå hvorfor spekulasjonene vedvarer, er blant annet 

stillingsutlysningene til fylkesmannsembetene et nærliggende sted å starte. I 

innledningen viser oppgaven utlysningen til embetet som Fylkesmann i Rogaland fra 

2018. Stillingsutlysningen nevner ikke eksplisitt at politisk erfaring og kompetanse er 

en nødvendig kvalifikasjon til embetet, men fremhever derimot at «Den som søkjer må 

ha omfattande og god samfunnsinnsikt og samfunnsengasjement, samt røynsle frå og 
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innsikt i offentleg forvaltning» (Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 2018). 

Til tross for at politisk erfaring ikke er en formell kvalifikasjon, er derimot samfunns-

innsikt, samfunnsengasjement og innsikt i offentlig forvaltning, kvalifikasjoner som 

vurderes som nødvendige for den som skal skjøtte embetet. Forhenværende 

politikeres erfaringer og kompetanse fra det politiske virke kan på mange måter være 

sammenfallende med kriteriene om samfunnsengasjement og -innsikt, da dette er 

perspektiver de har arbeidet med og håndtert i løpet av deres politiske virke. Det kan 

med dette tenkes at de tidligere politikerne som utnevnes til fylkesmannsembetene, 

ikke utnevnes på bakgrunn av politiske motiver, men snarere på bakgrunn av 

kompetansen og erfaringene en tilegnet seg gjennom arbeid i det politiske virke. 

Sentral for denne oppgaven er derfor hvilke motiver som ligger bak utnevnelsene av 

fylkesmenn med politisk bakgrunn. Er bakenforliggende politiske motiver, som politisk 

styring eller «belønning» avgjørende for hvem som tilsettes embetene, er fylkesmenns 

politiske fortid byråkratisk motivert da det foreligger behov for politisk erfaring og 

kjennskap, eller grunner deres politiske bakgrunn i andre motiver? I det følgende 

kapittel vil oppgaven se nærmere på foreliggende teoretiske perspektiver på 

utnevnelser av embetsmenn med politisk bakgrunn til offentlige embetsstillinger. På 

bakgrunn av de teoretiske perspektivene, vil det utarbeides hypoteser om hvilke 

motiver som ligger til grunn for utnevnelser av tidligere politikere til fylkesmanns-

embetene. 
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4 Teoretisk rammeverk 

Embetsverkets funksjonstildeling som et utøvende og implementerende verktøy for 

den politiske ledelsens vedtak, gjør at byråkratiet innehar stor makt til å påvirke 

samfunnsutvikling og politiske prosesser. Funksjonstildelingen medfører samtidig at 

byråkratiet befinner seg i et agent-prinsipalforhold, da regjering har delegert makt og 

ansvar til underliggende etater, med forventing om at arbeidet utføres innenfor gitte 

retningslinjer og reguleringer. En viktig oppgave for den politiske ledelse er følgelig å 

påse at deres vedtak og intensjoner ivaretas igjennom embetsverkets saksbehandling, 

og når ut til samfunnet slik det var intendert.  

Kontroll over embetsverket kan gjøres på ulike måter. Ved å opprette tilsyns-

institusjoner og -prosedyrer kan en kontrollere byråkratiet ex-post- i etterkant- av 

byråkratiske handlingsvalg (Holmgren, 2017). Ved å tilkjennegi at arbeid etter-

kontrolleres, samt reelle sanksjonsmulighet ved regelbrudd og fravikelse fra 

prosedyrer, øker sannsynligheten for at byråkratiet handler i samsvar med deres 

delegerte myndighet og begrensninger. En annen tilnærming er å kontrollere 

byråkratiet ex-ante, altså gjennom styringsvirkemidler i forkant av byråkratiske 

handlingsvalg. Gjennom målrettede prosedyrer, organisasjonsutforming og personal-

kontroll kan politisk ledelse tilrettelegge for at byråkratiet handler i overenstemmelse 

med intensjonen for deres tilskrevne funksjon- og maktutøvelse (Holmgren, 2017). 

Utnevnelser av embetsmenn, og følgelig fylkesmenn, faller innenfor ex-ante kontroll-

funksjonen, da kontrollen over embetsverket skjer i forkant, ved at en påvirker 

embetsverkets personalsammensetting. Hvem den politiske ledelsen tilsetter som 

etatsleder, forstås med dette for å påvirke hvordan det underliggende byråkratiet 

arbeider, og hvorvidt embetsverket opptrer i overenstemmelse med den myndighet 

den er delegert. 

Hvilke kriterier en går utfra når en skal tilsette embetsledere, varier mellom land og 

forvaltningspraksiser. I en norsk kontekst skal utnevnelsesprosessen, som nevnt, ta 

utgangspunkt i den aktuelle stillingsutlysningen, og den som tilsettes skal være den 

best kvalifiserte og egnede i henhold til kriteriene den legger til grunn. Den 

meritokratiske byråkratitradisjonen betinger på denne måten at utøvelse av ex-ante 

kontroll over byråkratiets personalsammensetting, skal skje på bakgrunn av meritt. 

Utnevnelser av politikere til embetsstillinger, kan derimot ofte oppfattes for å stå i strid 

med etablerte forvaltningspraksiser, da utnevnelsene tilsynelatende skjer på bakgrunn 
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av politiske hensyn, og ikke på bakgrunn av meritterende kvalifikasjoner. I fag-

litteraturen argumenteres det for at andelen politiske utnevnelser til embetsverkene de 

senere årene har økt, noe som fremheves med å være symptomatisk med økt politisk 

tilstedeværelse og kontroll av byråkratiet. Byråkratier har, med andre ord, opplevd å bli 

politisert. Peters og Pierre (2004:2) definerer politisering å være «the substitution of 

political criteria for merit-based criteria in the selection, retention, promotion, rewards, 

and disciplining of members of the public service». Politisering av byråkratiet 

innebærer, med andre ord, et skifte fra meritt-baserte kriterier, til at politiske interesser 

og hensyn inntar en større rolle i byråkratiets arbeid og virke. Politisering medfører 

dermed at personalsammensettingen i byråkratiet i større grad påvirkes av politiske 

kriterier og interesser. Politisering av byråkratiet, står med dette i kontrast til 

forvaltningspraksiser som bygger opp under meritt og faglige kvalifikasjoner. Samtidig 

argumenteres det derimot for at politisering er en av de viktigste og mest effektive 

styringsvirkemidlene som kan benyttes for å utøve kontroll over embetsverket (Moe, 

1985; Dahlström og Niklasson 2013). Til tross for at politisering bryter med 

meritokratiske prinsipper, øker det den politiske ledelsens mulighet til å utøve kontroll 

over byråkratiet. Politiseringens normative debatt havner med dette i press mellom 

idealer om et meritokratisk byråkrati, og idealer om effektiv og lydhør forvaltnings-

praksis. 

Hvilke konsekvenser politiseringen av byråkratiet har hatt på embetsverket og dets 

arbeid, har opplevd et økende forskningsfokus (Dahlström og Niklasson, 2013; 

Dahlström og Holmgren, 2017; Holmgren, 2017; Bach og Veit, 2018; Ennser-

Jedenastik, 2016; Lewis, 2008). Noen studier ser nærmere på hvilke konsekvenser 

politisering har på personalsammensettingen i byråkratiet (Dahlström og Niklasson, 

2013; Dahlström og Holmgren, 2017). Noen ser nærmere på hvorfor embetsmenn 

plasseres i én etat fremfor en annen (Hollibaugh, Horton og Lewis, 2014; Lewis 2008, 

Lewis, 2011). Andre ser nærmere på hvordan politisering påvirker byråkraters mulighet 

til forfremmelse (Ennser-Jedenastik: 2016, Bach og Veit, 2018). 

Andre studier velger i stedet å se bort fra politiseringsdebatten, og argumenterer for at 

regjeringer som søker å utøve kontroll over byråkratier, heller vil tilsette godt 

kvalifiserte kandidater på meritterende grunnlag, fremfor ukvalifiserte partifeller 

(Hustedt, 2013; John og Poguntke, 2012; Kopecký m.fl. 2016). Samtidig argumenterer 

en fremvoksende del av faglitteraturen for at politisk kjennskap og erfaring i stadig 
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større grad utgjør meritterende kvalifikasjoner i embetsverket (Askim og Bach, 

upublisert; Bach og Veit, 2018). Studier av embetsverkets personalsammensetting kan 

med dette variere rundt hva som kategoriseres som politiske og meritt-baserte 

utnevnelser. Den faglige uenigheten fremhever derimot at debatten omkring 

utnevnelser av embetsmenn, hovedsakelig kategoriseres for å være enten politisk eller 

meritokratisk forankret. Politiske motiver for utnevnelser søker å ivareta politiske 

interesser for økt kontroll eller belønning, mens meritokratiske søker å ivareta 

prinsippet om meritt og faglig kompetanse i byråkratiet.  

I den følgende delen, vil oppgaven gjøre rede for ulike teoretiske tilnærminger for 

hvorfor det utnevnes embetsmenn med partipolitisk fortid. De teoretiske tilnærmingene 

vil danne utgangspunkt for et sett med hypoteser om hva som kan ligge til grunn for 

utnevnelsen av fylkesmenn. Hypotesene vil bli prøvd opp mot de empiriske funnene 

fra kapittel 6 og 7. 

4.1 Partipolitisk lojalitet 

Grunntanken med å tilsette embetsmenn på bakgrunn av partipolitisk lojalitet, bunner 

i en forståelse av at det behøves allierte på innsiden av byråkratiet for å kunne utøve 

kontroll over embetsverket (Lewis, 2008; Ennser-Jedanstik, 2016; Bach og Veit, 2018). 

Ved å ha allierte på innsiden av embetsverket, kan politisk ledelse i større grad sikre 

at politiske målsettinger og ambisjoner oppnås. Til tross for en normativ grunntanke 

om at byråkratiene skal tjene den politiske ledelsen og sørge for at de når sine politiske 

målsettinger, er det ikke ensbetydende med at byråkratiet til enhver tid etterlever denne 

forventingen. Forholdet mellom byråkrati og politisk ledelse avhenger av makt- og 

funksjonstildelingen og det følgelig agent-prinsipalforhold dem imellom. Makt- og 

funksjonstildelingen er hjemlet i forskrifter, lovverk og tildelingsbrev, og embetsverkets 

oppgave er å forholde seg innenfor rammeverket disse fastsetter. Samtidig står 

derimot politisk ledelse overfor kapasitetsproblemer. Tunge byråkratiske prosesser, et 

komplisert regelverk, samt mangel på sakskompetanse og tid fra den politiske 

ledelsen, vanskeliggjør deres mulighet til å overse byråkratiets arbeid. Byråkratiet 

tilskrives derfor stor autonomi til selv å utarbeide og implementere målsettingene slik 

de finner det hensiktsmessig. Det teoretiske utgangspunktet for politisk lojalitet, utgår 

med dette fra en forståelse om at politisk ledelse ikke kan være sikker på at byråkratiet 

opptrer lydhørt overfor deres politiske målsettinger, da de har tjent andre regjeringer 

tidligere (Bach og Veit, 2018). Utnevnelser av partipolitisk lojale embetsmenn kan 
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derimot motvirke tidligere regjeringers innflytelse på byråkratiet, og følgelig sikre 

lydhørhet og kontroll for den sittende politiske ledelsen. Studier på området finner en 

rekke empiriske funn som indikerer tilstedeværelse av politisk lojalitet i utnevnelser av 

embetsmenn. 

Lewis (2008) fremhever hvordan byråkratisk glidning (eng. bureaucratic drift), i en 

amerikansk kontekst, påvirker embetsverkets arbeid og selvforståelse. Enkelte 

amerikanske etater utvikler, over tid, interne kulturer og selvforståelser for deres 

arbeids- og samfunnsoppgaver (Lewis, 2008). De interne kulturene utvikler seg, 

normalt sett, i en liberal eller konservativ retning, noe som medfører at en liberal 

regjering vil ha vanskeligheter med å implementere og få gjennomslag for sine politiske 

målsettinger i en etat som internt oppfatter seg og sin samfunnsoppgave som 

konservativ og samfunnsbevarende (Lewis, 2008). En konservativ regjering vil følgelig 

oppleve den samme problematikken overfor en liberal etat. Ved å tilsette embetsmenn 

som er politisk lojale overfor regjeringen, kan en derimot motvirke at etatenes interne 

kulturer forhindrer regjeringens politiske målsettinger. Den lojale embetsmannen 

arbeider med dette aktivt for å sikre at etaten opptrer i overenstemmelse med 

regjeringens preferanser, og på denne måten forhindres og dempes de interne 

kulturenes påvirkning på byråkratiets arbeid overfor regjeringen. 

I en europeisk kontekst har det også blitt studert hvorvidt partipolitisk lojalitet har 

innvirkning på embetsverkets personalsammensetting. Bach og Veit (2018) finner i sin 

studie på forklaringsfaktorer for forfremmelse i den tyske statsadministrasjonen, at 

partipolitisk lojalitet overfor regjeringen signifikant øker sannsynligheten for 

forfremmelse til embetsstillinger. Samtidig finner studien at den politiske ledelsen 

vektlegger partipolitisk lojalitet tyngre enn andre kvalifikasjonskriterier. Liknende funn 

finner også studien til Ennser-Jedanastik (2016) av den nederlandske sentral-

forvaltningen. Til tross for at Nederland anses for å være et land hvor de meritokratiske 

prinsippene står sterkt, finner studien at det er karrieremessig ugunstig å være parti-

politisk lojal overfor opposisjonspartiene, da regjeringen hovedsakelig forfremmer 

politisk lojale eller nøytrale byråkrater til embetsstillinger (Ennser-Jedanastik, 2016). 

Til tross for at det nederlandske byråkratiet er forankret i meritokratiske prinsipper, 

viser studien at ikke-lojale embetsmenn forbigås av lojale. I en studie av det svenske 

embetsverket, finner Dahlström og Holmgren (2017) at den politiske ledelsen 

foretrekker å arbeide med embetsmenn som har sammenfallende ideologiske 
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preferanser som regjeringen, da det medfører at embetsmennene kan tilskrives 

ytterligere tillit og ansvar. 

Politisk lojalitet indikerer med dette at det er en positiv korrelasjon mellom politisk 

lojalitet overfor den politiske ledelsen og karrieremessig utvikling (Bach og Veit, 

2018). Samtidig er et viktig premiss for politisk lojalitet, at lojale embetsmenn tilsettes 

for å utøve ytterligere kontroll over embetsverket, og sikre at de arbeider i henhold til 

regjeringen politiske målsettinger. Dette betinger derfor at de som utnevnes har 

nødvendig kompetanse for effektiv og hensiktsmessig ivaretagelse embetets arbeids- 

og ansvarsoppgaver (Lewis, 2008; Lewis, 2011) 

. Tilsettes embetsmenn som ikke er kvalifisert til embetet, risikerer en dårlig 

måloppnåelse og en ineffektiv etat. Den teoretiske betingelsen for politisk lojalitet er 

med dette at den politiske ledelsen systematisk utnevner embetsmenn som er lojale 

og godt kvalifiserte til embetet. For utnevnelser av fylkesmenn kan en derfor forvente 

at de som utnevnes til embetene systematisk er lojale overfor den regjering som 

utnevne dem, samtidig som de besitter kvalifikasjonene som er nødvendig for lede et 

statlig embete.  

H1: Regjeringer utnevner kun fylkesmenn fra regjeringspartiene. 

H2: Fylkesmenn som utnevnes av en regjering de er partipolitisk lojale overfor, er like 

godt, eller bedre kvalifisert til embetet enn ikke-lojale eller nøytrale fylkesmenn. 

4.2 Patronage 

Patronage aspektet i utnevnelser av embetsmenn vektlegger et behov eller ønske, fra 

den politiske ledelsen om å belønne partifeller for tjenestene de har utført for partiet. 

Embeter i statsadministrasjonen er med dette politisk bytte for den som vinner valg, og 

utgjør belønningsposter som den politiske ledelsen kan utnevne til. Patronage 

fremheves derimot i store deler av faglitteraturen for å være noe iboende negativt for 

byråkratiet og den offentlige forvaltningens virke (Flinders og Matthews, 2010: 639). 

Oppfattelsen gjør seg særlig gjeldende i europeisk kontekst, hvor patronage anses for 

å være et kjennetegn ved et korrupt politisk maskineri (Flinder og Matthews, 2010: 

642). I amerikansk kontekst er derimot begrepet mindre negativt ladet, og studier 

fokuserer i større grad på hvordan presidenter balanserer hensyn mellom patronage 

og politisk lojalitet (Lewis, 2008). Hvorvidt en anser patronage for å ha en negativ eller 

positiv innvirkning på embetsverket, avhenger derfor av forvaltningspraksisen i det 
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enkelte land. Da det norske embetsverket bygger oppunder prinsipper om et 

meritokratisk byråkrati, bryter derimot patronage-utnevnelser med etablerte 

forvaltningspraksiser, ettersom utnevnelser skjer på bakgrunn av belønning og ikke av 

faglige kvalifikasjoner. 

Det er på dette området gjennomført flere studier som ser nærmere på hvorvidt en kan 

finne tegn av patronage-utnevnelser i det norske embetsverket. Allern (2012) 

konkluderer med at patronage hovedsakelig ikke foregår i norsk kontekst, men finner 

samtidig enkelttilfeller hvor patronage synes å ha vært utslagsgivende for hvem som 

ble utnevnt til enkelte toppbyråkratsstillinger. Stillingene omfatter i hovedsak 

styremedlemsplasser til offentlig hel- eller deleide selskaper, samt enkelte leder-

stillinger i embetsverket (Allern, 2012:19). Askim og Bach (upublisert) finner også 

likende funn, men de konkluderer med at politisk erfaring og kjennskap utgjør 

meritterende kvalifikasjoner, da byråkratiet i stadig større grad behøver embetsmenn 

som vet hvordan politiske prosesser fungerer. Samtidig indikerer studien at 

embetsmenn med en partipolitisk fortid oftere er mindre kvalifisert enn embetsmenn 

uten en partipolitisk bakgrunn. Til tross for at norsk forvaltningspraksis bygger 

oppunder meritokratiske prinsipper, finner en tilfeller av utnevnelser hvor patronage 

synes å ha en innvirkning på hvem som er blitt tilsatt embeter. 

Det teoretiske utgangpunktet for patronage-utnevnelser er med dette at embets-

stillinger utgjør politisk bytte som den politiske ledelsen kan benytte for å utnevne 

partifeller som belønning for lang og tro tjeneste. For utnevnelser til fylkesmanns-

embetene vil en med dette forvente at de som tilsettes har en politisk tilknytning til ett 

av regjeringspartiene, samtidig som de i utgangspunktet ikke besitter kvalifikasjonene 

som behøves for å skjøtte embetet. Det er dog verdt å bemerke at «patronage»-

begrepet operasjonaliseres og defineres noe ulikt i faglitteraturen. I likhet med Lewis 

(2008), utgår oppgaven fra en forståelse av patronage som belønning for tjeneste for 

partiet. Andre deler av faglitteraturen, anser derimot patronage for å være alle politisk 

motiverte utnevnelser, uavhengig av hva slags politiske motiver som ligger bak 

utnevnelsene (Kopecky m.fl., 2016).  

For denne oppgavens definisjon av patronage, blir hypotesene som skal testes: 

H3: Fylkesmenn som utnevnes av en regjering de er lojal ovenfor, er mindre kvalifisert 

enn ikke-lojale eller nøytrale fylkesmenn.  
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H4: Fylkesmannsembetet er første gang de med politisk fortid innehar en lederstilling 

utenfor det politiske virke. 

4.3 Politisk håndverk 

Å ansette embetsmenn på bakgrunn av partipolitiske hensyn og interesser er derimot 

risikabelt, da embetsmenns viktigste oppgave er å sørge for at embetets arbeids-

oppgaver utføres på en effektiv og hensiktsmessig måte. Dårlig måloppnåelse i 

embetet kan medføre økt medieoppmerksomhet. Hvis det da blir kjent at 

embetsmannen i utgangspunktet ikke er kvalifisert til embetet, og er tilsatt på bakgrunn 

av partipolitiske interesser, kan det medføre politiske skandaler som kan skade 

regjeringen (Bach og Veit, 2018).  Politisk ledelse opplever med dette sterke insentiver 

for å unnlate å tilsette partifeller til embetsverket. Samtidig finner og argumenterer deler 

av faglitteraturen for at politisk erfaring og kjennskap utgjør kvalifikasjonskriterier som 

er nødvendig for utføre embetsverkets arbeidsoppgaver på en effektiv og 

hensiktsmessig måte (Bach og Veit, 2018; Askim og Bach, upublisert). Økende 

sakskompleksitet, og et større arbeids- og mediepress på politisk ledelse, betinger at 

embetsmenn innehar kompetanse og forståelse for politikk og politiske prosesser. 

Politiske prosesser skiller seg fra byråkratiske. Faglig begrunnede og rasjonelle 

anbefalinger og vurderinger, kan i praksis være ugjennomførbart i en politisk 

beslutningstakingsprosess. At personer på innsiden av byråkratiet forstår hvordan slike 

prosesser foregår, og hvorfor det begrenser byråkratiets handlingsalternativer, er en 

kompetanse som i økende grad er nødvendig for å sikre effektiv og hensiktsmessig 

forvaltning. I faglitteraturen har dette vokst frem til å bli et eget analytisk begrep kalt 

politisk håndverk (eng. political craft). Behovet for politisk kjennskap og erfaring gjør 

med dette politisk håndverk til å være en meritterende kvalifikasjon, da det er 

nødvendig for at embetsverket skal utføre sine arbeidsoppgaver. 

En betingelse for politisk håndverk, er derimot at byråkratenes partipolitiske bakgrunn 

er vilkårlig. Mens både politisk lojalitet og patronage fremhever at politisk ledelse vil 

prioritere å tilsette embetsmenn som er tilknyttet et regjeringsparti, argumenterer 

politisk håndverk for at det er ens kjennskap og forståelse for politiske prosesser som 

er kvalifiserende til embetet, partipolitisk lojalitet og tilhørighet er derfor uvesentlig.  

Embetsmenn ansatt på bakgrunn av politisk håndverk skal med dette arbeide i henhold 

til de regler og reguleringer som begrenser øvrige byråkraters atferd og arbeids-

oppgaver. De er tilsatt som ordinære byråkrater, og skal følgelig arbeide i henhold til 
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byråkratiske prinsipper og interesser. Deres politiske bakgrunn og erfaring er ment å 

sikre gode handlingsvalg og beslutninger i forvaltningen, ikke å ivareta partipolitiske 

interesser og hensyn. For utnevnelsene av fylkesmenn, vil en med et teoretisk 

utgangspunkt i politisk håndverk, forvente at fylkesmenn har arbeidet profesjonelt med 

politikk tidligere, enten i partipolitiske stillinger i regjering, storting eller lokalstyrelse, 

eller gjennom administrative stillinger hvor en arbeider tett med politiske spørsmål. 

Samtidig forventes det at deres eventuelle partipolitiske bakgrunn er vilkårlig, da parti-

politiske fortid ikke skal påvirke hvem som blir utnevnt til fylkesmannsembetene. 

H5: Den partipolitiske bakgrunnen til fylkesmenn er vilkårlig. 

H6: Fylkesmenn utnevnes på bakgrunn av deres politiske kompetanse.  

4.4 Representativt byråkrati 

En annen teoretisk tilnærming til hvorfor det tilsettes embetsmenn med en partipolitisk 

bakgrunn, ser derimot vekk fra politiske eller meritokratiske tilnærminger for å sikre 

kontroll eller effektivitet i byråkratiet. Som Ennser-Jedanastik (2016) skriver, kan ideen 

om «det representative byråkrati» være førende for hvorfor tidligere politikere får inn-

pass til det byråkratiske virke. «Det representative byråkrati» utgår fra en demokratisk 

idé om at byråkratiet skal utgjøre et tverrsnitt av det folket det er ment å tjene 

(Christensen m.fl., 2001). For å sikre representasjon, er derfor det teoretiske utgangs-

punktet for det representative byråkrati fokusert på byråkratiets personalsammenset-

ting. Bakenforliggende faktorer som utdanning, sosioøkonomiske bakgrunn og 

geografisk opprinnelse tenkes med dette å ha en innvirkning på byråkratens atferd, 

handlinger og tenkemåter (Lægreid og Olsen, 1978). Hvem som arbeider i byråkratiet, 

tenkes med dette å ha konsekvenser for embetsverkets virkemåte og funksjon. For å 

sikre at byråkratiet utgjør et tverrsnitt fra folket det er ment å tjene, kan det følgelig 

være nødvendig å aktivt påse at de som tilsettes embetsverket utgjør dette tverrsnittet. 

For utnevnelser av fylkesmenn, avviker derimot «representativt byråkrati» fra den 

ordinære forståelsen av begrepet, da det kun ses nærmere på partipolitisk bakgrunn, 

og andre faktorer som kjønn, utdanning og sosioøkonomisk status bortfaller. 

Ved tilsettingen av Bent Høie til fylkesmannsembetet i Rogaland, var en spekulasjon 

rundt utnevnelsen hvorvidt en partipolitisk kabal lå til grunn for utnevnelser til 

fylkesmannsembetene (Trovåg, 2018). Begrunnelsen for spekulasjonen, grunnet i en 

fordeling av fylkesmannsembetene som syntes å følge et fordelingsmønster. 
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Fylkesmannsembetene kan i så fall forstås for å eksistere i et symbiotisk forhold, hvor 

hvem som tilsettes det enkelte embetet, avhenger av de andre fylkesmennenes parti-

politiske bakgrunn. Med utgangspunkt i det representative byråkrati, kan en med dette 

forvente at fordelingen av fylkesmannsembeter, vil samsvare med den 

parlamentariske fordelingen. Samtidig er fylkesmannsembetene en desentralisert del 

av sentralforvaltningen, og det enkelte embetets arbeidsoppgaver og autoritet er 

følgelig begrenset til det enkelte fylke. Representasjonen for folket det er ment å tjene, 

kan med dette også forstås som at den som tilsettes, utgår fra partienes oppslutning i 

det enkelte fylke. 

H7: Fylkesmenn utnevnes i samsvar med Stortingets parlamentariske fordeling. 

H8:  Fylkesmenn utnevnes til fylker hvor partiet de har bakgrunn fra står sterkt.  
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5 Metode og design 

I det følgende kapittel vil det forskningsmetodiske opplegget presenteres og drøftes. 

Første del av kapittelet tar for seg forskningsdesign og foreliggende empirisk materiale. 

Deretter presenteres innsamling og utvelgelse av de empiriske hovedkildene, samt 

kodingen av disse. Avslutningsvis vurderes oppgavens forskningsmessige kvalitet i lys 

av validitet og reliabilitet. Da oppgaven håndterer sensitive personopplysninger, er 

prosjektet innsendt og godkjent av Norsk Senter for Forskningsdata (NSD). Alle 

personopplysninger er blitt behandlet konfidensielt og i tråd med NSDs retningslinjer.  

5.1 Forskningsdesign 

For å forklare hvilke motiver som ligger til grunn for tidligere politikeres tilstedeværelse 

i fylkesmannsembetene anvendes en eksplorerende, teoretisk tolkende og empirisk 

forankret undersøkelse av fylkesmenn og utnevnelsen av disse. Eksplorerende studier 

kjennetegnes ved at de begir seg ut i forskningsfelt hvor det er utført få eller ingen 

tidligere studier (Hellevik, 2012: 88). Det er gjennomført enkelte utredninger og 

undersøkelser på fylkesmenn og fylkesmannsembetene (Hansen m.fl., 2009; 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 2016; Difi, 2012), men disse er i 

hovedsak deskriptive redegjørelser som ser nærmere på fylkesmannsembetenes 

institusjonelle design og dets påvirkning på kommunal autonomi og regional 

forvaltning. Det er, med andre ord, få empiriske bidrag som ser nærmere på 

fylkesmenns partipolitiske fortid innenfor et teoretisk rammeverk. Det foreligger med 

dette ikke «smørbrødlister» eller «kataloger» med forklaringsvariabler som besvarer 

problemstillingen. Oppgaven er derfor undersøkende av natur, da en vesentlig del av 

masterprosjektet er å avdekke og analysere hvilke forklaringsvariabler som besvarer 

problemstillingen. I søken etter forklaringsvariabler er samtidig oppgaven teoretisk 

fortolkende, da den er nødt til å se nærmere på foreliggende forskning på 

embetsmannsutnevnelser, og vurdere hvorvidt deres teoretiske antagelser er 

overførbart til fylkesmannsutnevnelser. Foreliggende teoretiske perspektiver benyttes 

med dette som et utgangspunkt for å vurdere hvilke forklaringsvariabler som kan 

tenkes å påvirke fylkesmannsutnevnelser. Oppgaven er videre empirisk forankret i 

både egeninnhentet og foreliggende datamateriale av fylkesmennenes biografiske 

opplysninger.  
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5.2 Datamateriale 

Innenfor studiet av fylkesmenn er det i hovedsak Fylkesmannsboka (1995) og Yngve 

Flos bok Statens mann, fylkets mann (2014) som gir de mest fyllestgjørende 

redegjørelsene for fylkesmenn og fylkesmannsembetene. Utover dette foreligger det 

enkelte studier som tar for seg norske embetsmenns partipolitiske fortid, uten at disse 

eksplisitt tar for seg fylkesmenn (Askim og Bach, upublisert; Allern, 2012). 

Fylkesmannsboka (1995) gir en historisk redegjørelse for fylkesmannsembetene, og 

redegjør samtidig for samtlige fylkesmenn og deres partipolitiske fortid i perioden 1945 

til 1994. I likhet med Fylkesmannsboka (1995), gir Flo (2014) en historisk redegjørelse 

av fylkesmannsembetenes utvikling, men vier samtidig vesentlig oppmerksomhet til 

personene som besitter embetene. Flo (2014) utarbeider her en fyllestgjørende 

kvalitativ redegjørelse for 51 fylkesmannsutnevnelsene i perioden 1976 til 2013, samt 

deres utdanning, yrkeserfaring og partipolitiske fortid. Flos (2014) analyser av 

fylkesmannsembetene og fylkesmennene gjennom tidene gir gode indikasjoner på 

embetenes historiske utviklingstrekk. Datamaterialet har derimot et kvalitativt preg, og 

er følgelig ikke direkte overførbart til denne oppgavens mer kvantitative tilnærming. For 

å sikre nøyaktighet og etterprøvbarhet i operasjonaliseringen og kodingen av det 

kvantitative datamaterialet, har derfor oppgaven vært nødt til å innhente og ettergå 

datamaterialet Flo (2014) benytter seg av på nytt, i tillegg til å innhente nye biografiske 

opplysninger.  

I likhet med Flo (2014) benyttes 1976 som et empirisk startpunkt for denne master-

oppgaven, ettersom fylkesmannsembetene dette året gjennomgikk, som kapittel 3 

viser, store funksjonelle endringer. Frem til 1976 var fylkesmannsembetene mer 

politisk orientert, da fylkesmennenes fremste oppgave var å koordinere de politiske 

prosessene mellom fylkets ordførere. Endringene i 1976 indikerer derimot at 

fylkesmannsembetene gjennomgikk en avpolitisering, til fordel for styrket stats-

administrasjon på regionalt nivå. Det kan derfor, som Flo (2014) skriver, tenkes at det 

ble mindre viktig å tilsette forhenværende politikere til fylkesmannsembetene, da 

ansvarsområdet ble mer administrativt rettet. Endringene i fylkesmannsembetenes 

ansvarsområder medfører samtidig at dagens embeter skiller seg signifikant fra 

hvordan fylkesmannsembetene var organisert før 1976. Trekkes datamaterialet lenger 

tilbake i tid enn 1976 vil en følgelig måle fylkesmannsembeter som ikke er 

sammenlignbare med embetene slik de er i dag. Datamaterialet utgjør med dette en 
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tidsperiode på omkring 42,5 år, fra 01.01.1976, til siste fylkesmannsutnevnelse som 

var 26.08.2018. 

De biografiske opplysningene innhentet til denne oppgaven har tatt utgangspunkt i 

hvilke variabler som behøves for å avkrefte eller bekrefte de teoretiske antagelsene 

presentert i kapittel 4. Variablene omfatter blant annet kjønn, dato for utnevnelse og 

fratredelse, alder ved utnevnelse og fratredelse, partitilhørighet, utdanning, leder-

erfaring, politisk erfaring, fylkestilhørighet og fylket hvor individet var fylkesmenn. En 

fullstendig oversikt over variablene som inngår i det egenkomponerte datasettet og 

operasjonaliseringen av disse fremgår i oppgavens kodebok, her gjengitt i vedlegg 1. 

Innhentingen av personopplysningen er gjort gjennom offentlige tilgjengelige kilder, 

arkiver og CV’er (stortinget.no, snl.no, fylkesmannen.no, regjeringen.no). Da en stor 

andel fylkesmenn tidligere har vært stortingsrepresentanter, har særlig det digitale 

stortingsarkivet vist seg å være en fruktbar kilde til fylkesmennenes biografiske 

opplysninger. For fylkesmenn som ikke har hatt en parlamentarisk fortid har søk i 

regjeringens digitale arkiv ofte gitt gode resultater, det samme har Store Norske 

Leksikon (snl.no). I de tilfeller hvor det ikke har blitt funnet informasjon om variablene 

innenfor de nevnte databasene, har A-tekst (retriver) blitt benyttet for å gjennomføre 

søk i digitale nyhetsarkiv om de aktuelle individene. I de få tilfeller hvor det ikke har 

blitt funnet opplysninger, har variabelen(e) blitt kodet «missing» for den aktuelle 

fylkesmannen. 

Gjennom datainnsamlingen ender oppgaven opp med et unikt og egenkomponert 

datasett bestående av 44 variabler og 73 fylkesmannsutnevnelser, hvorav 6 

fylkesmenn har blitt utnevnt til to forskjellige embeter. Datasettet omfattet med dette 

67 individer. Av de 67 individene har 63 fylkesmenn tiltrådt embetene. 2 utnevnte 

fylkesmenn trakk seg fra embetene før de tiltrådte, grunnet personlige årsaker. 

Ytterligere 2 er utnevnt til fylkesmannsembetene, men har foreløpig ikke tiltrådt da de 

er innvalgt på Stortinget i den inneværende stortingsperioden. De fire fylkesmennene 

som ikke har tiltrådt fylkesmannsembetene er allikevel innarbeidet i datamaterialet, da 

de rent praktisk er utnevnt og tenkt tilsatt embetene.  

For å besvare oppgavens problemstilling, vil en sentral del i analysen av oppgavens 

kvantitative datasett være å undersøke tidstrender, samt finne forskjeller mellom ulike 

grupper av fylkesmenn. «Lojale», «ikke-lojale» og «nøytrale» fylkesmenn kan tenkes 

å avvike fra hverandre på flere variabler, det samme kan fylkesmenn utnevnt før og 
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etter reformen av fylkesmannsembetenes rekrutteringspraksis i 2001. For å undersøke 

hvorvidt det foreligger forskjeller mellom grupper av fylkesmenn, vil oppgaven ta i bruk 

Pearson Chi2-test. Pearsons Chi2-test er en ikke-parametrisk test, som avgjør hvorvidt 

det er sammenheng mellom to kategoriske variabler (Laerd, u,d). Da oppgavens 

analyser utgår fra kategoriske variabler, er Pearsons Chi2-test en velegnet måte å 

undersøke hvorvidt det foreligger signifikante sammenhenger mellom variabler og 

grupper av fylkesmenn.  

Samtidig er en essensiell del av oppgaven å spore historiske endringer, noe som 

medfører at oppgaven også har innslag av historisk komparativ metode. I tillegg til det 

egenkomponerte datasettet, vil oppgaven ta i bruk historiske valgdata fra Statistisk 

sentralbyrå (SSB), som vil bli benyttet for å si noe om fordelingen av fylkesmanns-

embeter etter partienes oppslutning ved stortings- og fylkestingsvalg. I tillegg benyttes 

kvalitative data, innsamlet gjennom tidligere studier og digitale arkivsøk, som et 

supplement for å fremheve særegne utviklingstrekk og karakteristikker ved 

fylkesmannsembetene. Oppgavens kvalitative innslag benyttes dog kun som 

supplement til den kvantitative metoden for å underbygge og ytterlige belyse funn og 

særegenheter. Oppgavens kvalitative innslag er innhentet gjennom tidligere studier på 

fylkesmannsembetene, og systematiske søk i A-tekst hvor nyhetsartikler rundt 

samtlige fylkesmannsutnevnelser har blitt analysert.  

5.3 Koding av biografisk data 

En metodisk utfordring i kodingen av det biografiske datamaterialet er å skille de ulike 

teoretiske perspektivene fra hverandre. Politisk håndverk, politisk lojalitet, patronage 

og representativt byråkrati benyttes alle for å forklare motivene bak forhenværende 

politikeres tilstedeværelse i fylkesmannsembetene. Fylkesmennenes politiske 

tilhørighet og -bakgrunn er med dette en overlappende komponent ved alle fire 

perspektiver, noe som gjør de innviklet i hverandre. Kompleksiteten de innviklede 

perspektivene medfører, har følgelig også vært gjenstand for metodiske utfordringer 

for andre studier av embetsmannsutnevnelser (Askim og Bach, upublisert; Dahlström 

og Niklasson, 2013; Ennser-Jedenastik, 2016; Dalhström og Holmgren, 2017, Bach og 

Veit, 2018). Forskjellige problemstillinger og metodiske tilnærminger medfører at 

studiene inkorporerer de teoretiske perspektivene ulikt, noe som følgelig resulterer i at 

de har forskjellige metodiske løsninger på de innviklede perspektivene. Hvordan en 

løser de innviklede perspektivene, avhenger med dette av den enkelte studie. 
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 Et startpunkt for å løse opp floken av innviklede perspektiver, er å se nærmere på 

begrepet politisk tilhørighet. Politisk tilhørighet er i Norge, som i de fleste vestlige land, 

ansett som privatanliggende, noe som blant annet gjør det forbudt ved lov å spørre 

arbeidssøkere om deres politiske tilhørighet eller preferanser (Askim og Bach, 

upublisert). Ved tilsettingen av fylkesmenn vil derfor arbeidsgiver, rent teoretisk, ikke 

ha kjennskap til arbeidssøkerens politiske bakgrunn. I praksis har derimot de fleste 

kandidatene til fylkesmannsembetene gjort sine politiske sympatier offentlig kjent. 

Gjennom tidligere stillinger i partiapparat, storting, regjering eller lokal styrelse, har de 

fleste kandidater til fylkesmannsembetene «spikret deres politiske farger til masten» 

(Goetz, 1997: 796). På bakgrunn av stillingene kandidatene tidligere har hatt, dannes 

det grunnlag for å anta hvilke politiske preferanser den aktuelle fylkesmannen har. 

Kodingen av fylkesmenns politiske preferanser går derfor ut fra at tidligere politiske 

verv og/eller stillinger, indikerer fylkesmennenes politiske sympatier og tilhørighet. For 

at dette skal være allment kjent og motvirke selection bias i datamaterialet, er et viktig 

premiss for kodingen at de politiske stillingene eller vervene har vært av profesjonell 

art. For å kodes for å ha politisk tilhørighet til et parti, må derfor fylkesmannen ha 

arbeidet profesjonelt, det vil si heltid, for et politisk parti. Dette kan være i regjerings-

posisjon som statsråd, politisk rådgiver eller statssekretær, på stortinget i en 

partigruppe eller som parlamentariker, i det øvrige partiapparatet, eller andre parti-

politiske fulltidsstillinger, som for eksempel ordfører. Fylkesmenn som ikke tidligere har 

innehatt slike stillinger kodes som politisk nøytrale.  

5.3.1 Politisk lojalitet  

Ulempen med politisk lojalitet som analytisk perspektiv er at det er krevende å 

differensiere perspektivet fra patronage, samtidig som det er vanskelig å måle hvor 

politisk lojale fylkesmenn er. For å imøtekomme disse metodiske utfordringene går 

oppgaven ut fra at politisk bakgrunn fra ett av regjeringspartiene 1 , indikerer at 

fylkesmannen er lojal overfor regjeringen den utnevnes av. Lojalitets-begrepet i denne 

konteksten omhandler ikke blind lojalitet overfor regjering eller partiapparat, ei heller at 

regjering eller partiapparat har mer dyptgripende kontroll over fylkesmannsembetene 

enn andre statlige embeter. Snarere viser det derimot til forventningen av at 

 
1 Kristelig Folkeparti og Venstre er kategorisert som «regjeringsparti» under hele Solberg-regjeringens 
regjeringstid. Dette fordi det foreligger formelle støtteerklæringer, samtidig som partiene gradvis har 
gått inn i regjeringsfelleskapet.  
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fylkesmannen vil opptre i samsvar og overenskomst med regjeringens eller partiets 

politiske målsettinger. 

For å vurdere hvorvidt utnevnelser til fylkesmannsembetene skyldes politisk lojalitet, 

er et sentralt vurderingskriterium er, slik det fremstilles i studien til Lewis (2008), at 

embetsmennene er godt kvalifiserte til embetet de tilsettes. For å sikre effektiv og 

hensiktsmessig drift av embetet, samt ivareta helhetsorientert politisk styring, er det 

nødvendig at de som besitter embetene både er skikket til å besitte embetet, samt 

politisk lojal overfor regjeringen. Fylkesmenns kompetansegrunnlag og politiske 

sympatier er derfor sentral i vurderingen av tilstedeværelsen av utnevnelser motivert 

av politisk lojalitet. For å vurdere dette, benyttes utdanning og ledererfaring som 

variabler som indikerer kvalifikasjonsnivå. «Utdanning» er en dikotom variabel, 

operasjonalisert til at 0= ingen høyere utdanning, og 1= avlagt høyere grad. Da 

fylkesmannsembetene utfører en bred oppgaveportefølje, med arbeidsoppgaver 

innenfor ulike fagdepartement, anses det ikke som relevant hva slags høyere 

utdannelse fylkesmennene har. Oppgaven tar her utgangspunkt i at høyere utdanning 

i seg selv er dannende. Høyere utdanning gir på generell basis en annen tankemåte 

og tilnærming til samfunn og samfunnsproblemer. Hva slags utdanning fylkesmenn 

har, er med dette ikke vesentlig.  

Videre anses ledererfaring for å være et nærliggende kvalifikasjonskriterium for 

fylkesmannsembetene. Fylkesmenn er leder for fylkesmannsembetene, som 

sysselsetter omkring 2500 person, og ivaretar et bredt spekter med sentral-

administrative samfunnsoppgaver. Det er med dette nærliggende at de som tilsettes 

embetene har ledelseskompetanse og -erfaring. For å måle dette benyttes den 

dikotome variabelen «leder_erfaring», hvor 0= ikke tidligere ledererfaring og 

1=Tidligere ledererfaring. Ledererfaring er i denne oppgaven operasjonalisert til å ha 

vært leder for en offentlig og/eller privat virksomhet på et høyere nivå enn avdelings-

leder.  

5.3.2 Patronage 

I likhet med utnevnelser på bakgrunn av politisk lojalitet, omfatter patronage-

utnevnelser også regjeringers utnevnelser av partifeller til embetsstillinger. I 

motsetning til politisk lojalitet, er derimot ikke patronage-utnevnelser kategorisert for å 

være et styringsverktøy for den politiske ledelsen, men utgjør snarere 

«belønningsposter» eller «retrettstillinger» hvor en kan innplassere partifeller og 
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bidragsytere (Lewis, 2008). Gitt at utnevnelser av fylkesmenn grunner i patronage, er 

det dermed ikke så viktig hvor kompetent kandidatene til fylkesmannsembetene er, da 

utnevnelsene ikke er tilsiktet å sikre effektiv og helhetsorientert styring av embetene. 

Utdanningsnivå og ledererfaring vil også her være sentrale vurderingskriterier, men i 

søken etter patronage-utnevnelser ser en derimot etter hvorvidt fylkesmenn med 

sammenfallende partibakgrunn med regjeringen de utnevnes av, er mindre kvalifisert 

til embetene enn fylkesmenn som ikke besitter politisk fortid fra et regjeringsparti.  

Da patronage medfører at fylkesmannsembetene kan utgjøre «retrettstillinger» 

benytter oppgaven seg av variabler som fanger opp fylkesmenns bekjeftigelse ved 

utnevnelsestidspunktet. Alle variabler er gjengitt i vedlegg 1, men en sentral variabel 

er variabelen «pol_byrå2», som ser nærmere på hvorvidt fylkesmenn gikk rett fra 

politiske stillinger, som for eksempel statsråd, parlamentariker eller ordfører, og til 

fylkesmannsembetene. For variabelen er 0= Fylkesmannen gikk ikke rett fra politisk 

stilling til fylkesmannsembetet, og 1= Fylkesmannen gikk rett fra politisk stilling til 

fylkesmannsembetet. Om fylkesmenn med politisk fortid fra et regjeringsparti oftere 

går rett fra politiske stillinger til fylkesmannsembetene, kan det indikere at embetene 

utgjør «retrettstillinger» for avtroppende politikere, noe som støtter oppunder 

antagelsen om patronage-utnevnelser. Likeledes benyttes den dikotome variabelen 

«leder_ikkepol», som ser nærmere på hvorvidt fylkesmenn besitter ledererfaring fra 

utenfor det politiske virke, som indikator på hvorvidt embetene utgjør belønningsposter 

for tro tjeneste til partiet. Gitt at det er vesensforskjeller mellom politiske og byråkratiske 

stillinger, er det å forvente at fylkesmenn har innehatt ikke-politiske lederstillinger forut 

for utnevnelsen. Variabelen er operasjonalisert til at 0= ingen tidligere ikke-politisk 

ledererfaring, og 1= tidligere ikke-politisk ledererfaring. Politisk ledererfaring er her 

definert til å være all form for profesjonell lederstilling innenfor det politiske virke, for 

eksempel statsråd og partileder. Ikke-politisk ledererfaring er all annen form for leder-

erfaring på et høyere nivå enn avdelingsleder. Hvis flere fylkesmenn med parti-

tilhørighet til regjeringen kun har politisk ledererfaring enn fylkesmenn fra opposisjons-

partiene, indikerer dette at det stilles lavere krav til partifeller, og at stillingene følgelig 

har slagside mot patronage.  

5.3.3 Politisk håndverk 

I likhet med politisk lojale fylkesmenn, kan fylkesmenn ansatt på bakgrunn av politisk 

håndverk også besitte høyere utdanning og tidligere yrkeserfaring, samt ha en parti-
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politisk tilhørighet til regjeringspartiene. Et viktig utgangspunkt i vurderingen av politisk 

håndverk er, som kapittel 4 argumenter, at eventuelt partipolitisk bakgrunn fremstår å 

være vilkårlig. Et viktig moment her er at politisk «nøytrale» fylkesmenn, også kan 

inkluderes. Gjennom et yrkesaktivt liv, kan nåværende fylkesmenn ha arbeidet tett med 

politikk og politiske spørsmål innenfor byråkratiske forvaltningsrammer. En har med 

dette ikke innehatt formelle politiske stillinger, men erfaringene fra yrkeslivet indikerer 

at en har solid politisk innsikt. Fylkesmenn ansatt på bakgrunn av politisk håndverk 

kan med dette også være godt kvalifisert til stillingen hva angår utdanning og yrkes-

erfaring, men deres eventuelle politiske bakgrunn kan ikke være systematisk 

sammenfallende med regjeringssammensettingen. Om fylkesmenn angivelig er tilsatt 

på bakgrunn av politisk håndverk, men samtidig er systematisk lojale overfor 

regjeringen, indikerer det at deres partipolitiske sympatier har innvirkning på hvorvidt 

de tilsettes embetet, noe som bryter med forutsetninger for politisk håndverk. Politisk 

håndverk betinger at politisk erfaring er en meritterende kvalifikasjon, hvilket parti den 

enkelte eventuelt har representert skal følgelig ikke ha innvirkning på hvorvidt de 

utnevnes som fylkesmenn.  

5.3.4 Representativt byråkrati 

For å vurdere hvorvidt fylkesmenn utnevnes på bakgrunn av representativ-byråkrati-

hensyn, er det nærliggende å vurdere hvorvidt utnevnelsene følger stortingets 

parlamentariske fordeling, eller om det forekommer regionale forskjeller mellom fylker. 

I motsetning til politisk håndverks betingelse om vilkårlig fordeling mellom partiene, 

betinger representativt byråkrati at fylkesmennene tilsettes systematisk i samsvar med 

enten stortingets parlamentariskes fordeling, eller i fylker hvor bestemte politiske 

partier står sterkt. Kvalifikasjonene til den enkelte fylkesmann er i dette perspektivet 

irrelevant, det som er essensielt er at deres politiske sympatier indikerer et forsøkt på 

å sikre politisk representasjon. For å vurdere dette utarbeider oppgaven en tabell 

bestående av partienes parlamentariske oppslutning ved stortingsvalg, og fordelingen 

av fylkesmannsembeter etter fylkesmenns partipolitiske fortid. Likeledes utarbeider 

oppgaven en figur bestående av hvilke partier som er representert i hvilke 

fylkesmannsembeter. På bakgrunn av dette, vil oppgaven kunne se nærmere på 

spesifikke fylker hvor bestemte politiske partier har dominert fylkesmannsembetene i 

hele analyseperioden, og følgelig se om dette grunner i fylkets politiske sympatier.  
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5.4 Deskriptive opplysninger 

Foruten innsamling av data som besvarer de utarbeidede hypotesene, ser oppgaven 

også nærmere på variabler som kan kaste deskriptivt lys over fylkesmannsembetenes 

utvikling. Ettersom datamaterialet oppgaven utgår fra er egeninnhentet, besitter data-

materialet mulighet for å skape ny innsikt og forståelse av fylkesmannsembetene og 

dets utvikling over tid. Oppgaven har derfor valgt å fokusere på politisk tilstedeværelse 

i embetene, aldersutviklingen både ved tiltredelse og fratredelse, kjønnsutvikling og 

fylkesmenns kompetansemessige utviklingen over tid.  

5.5 Datakvalitet 

Etter å ha redegjort for datamaterialet oppgaven utgår fra, samt kodingen av disse, er 

det nødvendig å vurdere datamaterialets kvalitet. Samfunnsvitenskapelige data kan 

ikke vurderes på en generell måte, da det må ses i sammenheng med hva data-

materialet er ment å belyse (Grønmo, 2016: 237). Klarer datamaterialet å belyse 

bestemte problemstillinger, indikerer det at materialet holder høy kvalitet. Dette 

innebærer samtidig at datasetts kvalitet avhenger av problemstillingen som skal 

besvares. Et datasett som holder høy kvalitet i én studie, kan ha dårlig kvalitet i en 

annen. For å vurdere studiers forskningsdesign og datakvalitet er validitet og reliabilitet 

de to mest brukte vurderingskriteriene. I det følgende vil disse to indikatorene beskrives 

nærmere, og oppgavens validitet og reliabilitet bedømmes.  

5.6.1 Validitet 

Studiers validitet omhandler hvor nøyaktig det forventes at datamaterialet er. Bryman 

(2016) omtaler dette som om oppgavens konklusjon samsvarer med den virkelige 

verden. Validitet handler, med andre ord, om hvorvidt analysens konklusjon reflekterer 

verden slik den er, og om en måler det en søker å måle. For å vurdere studiers validitet 

splittes ofte validitetsbegrepet opp til intern og ekstern validitet.  

Den interne validiteten stiller spørsmål om hvorvidt konklusjoner som presenterer 

kausalsammenhenger mellom to eller flere variabler er nøyaktige (Bryman, 2016: 41). 

Er en konklusjon på at det eksisterer en kausalsammenheng mellom X og Y sikker, 

eller er det slik at det i stedet er Y som påvirker X? Da dette er en eksplorerende studie, 

og det er usikkerhet rundt hvilke forklaringsvariabler som besvarer problemstillingen, 

er dette et aspekt som utfordrer oppgavens interne validitet. Utarbeidelsen av 

hypoteser i kapittel 4, fremhever derimot en rekke mulige kausalsammenhenger som 
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kan forventes å forklare hvorfor en så stor andel fylkesmenn har en partipolitisk fortid. 

Hypotesene sikrer at ulike forklaringsvariabler inkluderes i datasettet med 

fylkesmennenes biografiske data, og at det følgelig analyseres hvorvidt variablene 

forklarer fylkesmennenes partipolitiske fortid. Ved å inkludere ulike forklarings-

perspektiver i analysen, søkes det med dette å sikre at oppgaven holder en 

tilfredsstillende intern validitet.  

Ekstern validitet omhandler hvorvidt oppgavens funn kan generaliseres utover den 

spesifikke forskningskonteksten (Bryman, 2016). Ekstern validitet er med dette opptatt 

av hvorvidt studier har en nytteverdi utover det enkelte kasus og undersøkelses-

opplegg. Oppgavens kvantitative analyse inkluderer samtlige fylkesmenn i 

tidsperioden 1976- 2019, noe som gjør at funn er gjeldende for hele utvalgsuniverset. 

Oppgaven kan på denne måten være generaliserbar og redegjøre for generelle trekk 

ved fylkesmenn og fylkesmannsutnevnelser. Samtidig består derimot datasettet av 

forholdsvis få observasjoner da N= 73. Enkeltobservasjoner i datasettet kan som følge 

av dette ha stor påvirkningskraft på oppgavens funn. For å imøtekomme disse 

metodiske utfordringene ettergår derfor oppgaven funnene for å se etter 

betydningsfulle observasjoner, og funn må følgelig tolkes på bakgrunn av at det 

foreligger få observasjoner. Samtidig medfører oppgavens kvalitative innslag en 

utfordring mot oppgavens eksterne validitet, da det er fare for selection bias. Gjennom 

systematisk innhenting av det kvalitative datamaterialet, samt at de kun supplerer den 

kvantitative analysen, nedskaleres disse utfordringene.  

5.6.2 Reliabilitet 

Reliabilitet er et annet aspekt som benyttes for å vurdere kvaliteten på forskning, og er 

særlig opptatt av at studier er pålitelige og repeterbare (Bryman, 2016: 41). Spørsmål 

om studiers pålitelighet omhandler hvorvidt samfunnsvitenskapelige begreper er 

konsistente og fri for tilfeldige målefeil. Dette er særlig relevant i kvantitative studier, 

da det er essensielt at de måler det samme sosiale fenomenet likt om det undersøkes 

på forskjellige tidspunkt. Hvis kodingen av variablene varierer, undergraver det 

funnene, da det sosiale fenomenet forventes å være konsistent over tid. Dette påvirker 

også repeterbarheten til studien, da det vil være umulig for senere undersøkelser å 

bekrefte at funnene er korrekte og beskriver det gitte sosiale fenomen. 

Ideelt sett kan intrasubjektivitet, ved at forskeren undersøker det samme sosiale 

fenomen flere ganger, og intersubjektivitet, at ulike forskere utfører den samme 
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undersøkelsen, benyttes for å måle studiers relabilitet (Bryman, 2016: 157). Dette er 

derimot lite forsvarlig hva angår både tids- og ressursbruk for denne masteroppgaven. 

En generell tilnærming for å sikre studiers reliabilitet «[…]is to make as many steps as 

operational as possible and to conduct research as if someone were always looking 

over your shoulder» (Yin, 1994: 37). Oppgavens forskningsopplegg vil med dette bli 

lagt opp på en slik måte at fremgangsmåte, valg av variabler, koding og utvelgelse av 

datamateriale er nøye beskrevet og skal være repeterbart og mulig å etterprøve. I 

tillegg er oppgavens intrasubjektivitet forsøkt ivaretatt så godt det lar seg gjøre, ved at 

undertegnede har gjennomgått datamaterialet flere ganger, samt at så mye som mulig 

av informasjon, funn og kommentarer er nedskrevet og gjengitt i tekst, tabeller eller 

figurer. De innhentede variablene og kodingen av disse, er også gjengitt i vedlegg 1.  
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6 Deskriptiv statistikk og utvikling over tid 

For å få bedre innsikt i hvem besitter fylkesmannsembetene, samt embetenes rolle i 

det norske samfunnslivet, er det nødvendig med en deskriptiv redegjørelse av den 

innhentede statistikken. På bakgrunn av det innsamlede datamaterialet, ender 

oppgaver opp med et unikt datasett, bestående av 73 fylkesmannsutnevnelser, hvorav 

dette utgjør 67 individer da 6 fylkesmenn er utnevnt til to forskjellige embeter. 

Utnevnelsene av fylkesmenn er, som det fremgår av figur 1, spredt utover hele 

analyseperioden, dog med en overvekt av utnevnelser i start og slutt av analyse-

perioden. Da det er forholdsvis få utnevnelser spredt utover 43 kalenderår, medfører 

det at oppgaven er nødt til å benytte tidsperioder med et tilstrekkelig antall utnevnelser 

for sikre god datakvalitet på historiske utviklingstrekk. Samtidig innebærer dette at 

enkeltutnevnelser tones ned, til fordel for generelle utviklingstrekk. I de følgende 

kapitler, vil derfor tidsperiodene flere av grafene portretterer, vise datamaterialet for to 

sammenslåtte stortingsperioder. Stortingsperioder benyttes som tidsperioder, da 

politisk motiverte utnevnelser står sentralt i oppgaven. Ettersom regjeringer tiltrer og 

fratrer uregelmessig, er stortingsperioder benyttet da de forekommer i stabile 

intervaller på fire år. Ettersom utskiftningene av fylkesmenn utnevnt før 1976 skjedde 

gradvis, består første periode 1976- 1989 av tre stortingsvalg, da det søkes å sikre 

tilstrekkelig datamateriale.  

Figur 1: Fylkesmannsutnevnelser 1976- 2018 
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6.1 Politisk tilstedeværelse i embetene 

Siden 1976 har det vært en rekke ulike regjeringer og regjeringssammensettinger som 

har utnevnt fylkesmenn. Ved å klassifisere regjeringskonstellasjonene etter politisk 

forankring, ender oppgaven opp med tre typer av regjeringer; sosialistiske regjeringer 

under ledelse av Arbeiderpartiet, sentrumsregjeringer under ledelse av Kristelig Folke-

parti og borgerlige regjeringer under ledelse av Høyere. Av 73 utnevnelser til 

fylkesmannsembetene i løpet av analyseperioden er 41 utnevnelser (56,1%) under 

sosialistiske regjeringer. 23 utnevnelser (31,5%) er under borgerlige regjeringer, og de 

resterende 9 utnevnelsene (12,3%) er under sentrumsregjeringene.  

Ser en nærmere på fylkesmenns politiske bakgrunn, fremkommer det av tabell 1 at 66 

av 73 (89,4%) utnevnelser i analyseperioden, er av fylkesmenn med partipolitisk fortid. 

Kun 7 fylkesmenn (9,6%) klassifiseres som politisk nøytrale, ved at de tidligere ikke 

har innehatt partipolitiske stillinger. Det helhetlige bildet indikerer med dette at det er 

en sterk politisk tilstedeværelse i fylkesmannsembetene, da fylkesmenn som oftest har 

hatt en partipolitisk fortid før de utnevnes til embetene. Av fylkesmennene med parti-

politisk bakgrunn, utmerker særlig arbeiderpartiet seg ved at neste én tredjedel 

(32,9%) av fylkesmennene har en partipolitisk fortid fra partiet. Deretter følger Høyre 

og Kristelig Folkeparti hvor henholdsvis 20,5 og 12,3 prosent av fylkesmennene har 

uttrykte politiske sympatier. De resterende 24,7 prosentene av fylkesmenn med parti-

Parti N % 

Politisk nøytral 7 9,6 

Sosialistisk Venstreparti 3 4,1 

Arbeiderpartiet 24 32,9 

Senterpartiet 5 6,8 

Kristelig Folkeparti 9 12,3 

Venstre 4 5,5 

Høyre 15 20,5 

Fremskrittspartiet 6 8,2 

Total 73 100,0 

Tabell 1: Partitilhørighet blant fylkesmannsutnevnelser 
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politisk fortid kommer fra Sosialistisk Venstreparti, (4,1%), Senterpartiet (6,8%), 

Venstre (5,5%) og Fremskrittspartiet (8,2%). Av dagens parlamentariske partier er det 

kun Rødt og Miljøpartiet de Grønne som ikke har hatt fylkesmenn med partipolitisk 

bakgrunn fra deres respektive partiapparat. Partiene har dog liten velgeroppslutning, 

og ble valgt inn på Stortinget for første gang i henholdsvis 2017 og 2013.  

Av de 66 fylkesmennene med partipolitisk fortid har 31 (46,9%) vært statsråd, 55 (83%) 

har vært stortingsrepresentanter, 9 (13,6%) har vært statssekretærer, 4 (6%) har vært 

politiske rådgivere og 13 (19,6%) har vært ordførere på kommunalt- eller fylkes-

kommunalt nivå. Et overveldende flertall har med dette bakgrunn som stortings-

politikere, samtidig som en gjennomgående stor andel har opptil flere høytstående 

politiske stillinger forut for utnevnelser til fylkesmannsembetene. 

Hva angår fylkesmenns lojalitetsforankring, fremgår det av datamaterialet at 60,6 

prosent av fylkesmenn utnevnes av regjeringer de er «lojale» overfor, eller sagt med 

andre ord, utnevnes av regjeringer som de har sammenfallende partipolitisk tilhørighet 

med. 39,4 prosent av fylkesmenn er med dette utnevnt av regjeringer de ikke har 

formell politisk tilhørighet til. Som det fremgår av figur 2, er dette en fordeling som har 

vedvart stabilt i store deler av analyseperioden, med unntak utnevnelsene i 2017, hvor 

det ble utnevnt 7 «lojale» fylkesmenn og 1 «ikke-lojal». Samtidig besatt 63,6 prosent 

av fylkesmenn med politisk bakgrunn politiske stillinger ved utnevnelsestidspunktet. 

Den store andelen fylkesmenn med partipolitisk bakgrunn, samt den vesentlige 

andelen som besitter politiske stillinger ved utnevnelsestidspunktet, indikerer at 

fylkesmannsembetene er tett knyttet opp mot det politiske virke og politikere, da det 

fremstår å være en flyt av personer fra politiske stillinger til fylkesmannsembetene.  
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6.2 Utdanning og ledererfaring 

Ser en nærmere på fylkesmenns formelle kvalifikasjoner til embetene, fremkommer 

det av figur 3 at det i perioden 1976- 2019 har skjedd endringer i fylkesmenns 

kvalifikasjonsnivå. Fylkesmenns utdanningsnivå, operasjonalisert til å være oppnådd 

grad av høyere utdanning, har i perioden økt jevnt. I perioden frem mot 1989 var 

andelen fylkesmenn med høyere utdanning 61 prosent. I tidsperioden 2013- 2019, har 

denne andelen derimot steget til 76 prosent. Likeledes har andelen utnevnte 

fylkesmenn med ledererfaring, operasjonalisert til å være all ledererfaring høyere enn 

avdelingsledere, steget fra 78 prosent i perioden 1976- 1989, til 91 prosent i tids-

rommet 2013- 2019. I perioden 2005- 2013 hadde samtlige utnevnte fylkesmenn leder-

erfaring, men andelen har derimot sunket de senere årene. Det må dog tas med i 

betraktning at det i perioden 2013- 2019 kun forekom 22 fylkesmannsutnevnelser, noe 

som følgelig gir enkeltutnevnelser stor påvirkning på funnene, da én utnevnelse utgjør 

4,5 prosent. 

 

 

Figur 2: Andel «lojale» og «ikke-lojale» fylkesmannsutnevnelser 1976- 2018 
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6.3.Kjønnsforskjeller 

Da fylkesmannsembetene har en lang historisk forankring, innebærer dette at 

embetene også har opplevd store sosiale endringer i løpet av deres eksistens. Frem 

til den første kvinnelige fylkesmannen ble utnevnt i 1974, var fylkesmannsembetene 

en solid mannsbastion, besittet av tungvekterne i norsk samfunnsliv. Fylkesmanns-

embetene som mannsbastion har derimot gradvis blitt brutt opp siden 1974, til fordel 

for en rekrutteringspraksis hvor kvinner i større grad blir inkludert og likestilt menn. I 

perioden 1976- 1989 var 89 prosent av fylkesmannsutnevningene av mannlige 

fylkesmenn, mens i perioden 2013- 2019 hadde denne andelen sunket til 55 prosent. 

Kvinner har med dette hatt en solid innmarsj i fylkesmannsembetene i analyse-

perioden, og besitter i dag om lag halvpartene av embetene.  

Til tross for den tilsynelatende likestillingen av kvinner, fremgår det av datamateriale å 

være forskjeller mellom kvalifikasjonene de mannlige og kvinnelige fylkesmennene 

besitter. Både menn og kvinner besitter høy grad av ledererfaring, hvor henholdsvis 

92 prosent av menn og 83 prosent av kvinner har vært leder på høyere nivå i offentlig 

og/eller privat sektor før de tiltrådte embetene. Hva angår utdanningsnivået, har 

derimot kvinner gjennomgående høyere utdanning enn menn, hvor henholdsvis 87 

Figur 3: Gjennomsnittlig andel fylkesmenn med Utdanning og Ledererfaring i perioden 1976-2019 
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prosent av kvinnene og 54 prosent av mennene har høyere utdanning. Færre kvinner 

ble derimot utnevnt i de tidligere periodene da det generelle utdanningsnivået var 

lavere, noe som følgelig kan tenkes å påvirke hvorfor en så stor andel kvinner i data-

materialet har høyere utdanning. Samtidig understreker dette funnet med at kvinnelige 

fylkesmenn gjennomgående har høyere utdanning enn mannlige, ettersom kvinnene 

som ble utnevnt til embetene på 70-, 80- og 90-tallet i stor grad hadde høyere 

utdanning, selv i en tid hvor det var mer normalt å ikke besitte denne formelle 

kvalifikasjonen. Forskjellene mellom menn og kvinner er gjengitt i figur 4, som oppgir 

antall menn og kvinner som besitter både høyere og utdanning og ledererfaring ved 

utnevnelsestidspunktet. På bakgrunn av de overnevnte kjønnsforskjellene, fremstår 

ikke kvinner å ha blitt kvotert inn i fylkesmannsembetene for å utjevne kjønnsbalansen, 

men heller at de besitter faglig tyngde som gjør at de «utkonkurrerer» sine mannlige 

motkandidater. Til tross for at fylkesmannsembetene som mannsbastion har blitt brutt 

opp, har det historisk sett, blitt stilt strengere krav til kvinnelige fylkesmenns 

kvalifikasjoner enn mannlige.  

 

 Figur 4: Forskjell mellom kvinnelige og mannlige fylkesmenns kvalifikasjonsnivå 
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6.4 Aldersutvikling 

Som det fremgår av datamaterialet, er kandidater til fylkesmannsembetene normalt 

sett i sluttfasen av yrkeskarrieren da de blir utnevnt til fylkesmannsembetene. Som Flo 

(2014: 530) skriver, har fylkesmannsembetene sjeldent vært en «mellomstasjon» på 

veien mot høyerestående stillingstitler. Frem til innføringen av åremålskontrakter i 

2001 var fylkesmannsembetene en stilling fylkesmennene normalt sett besatt frem til 

enten avtalefestet pensjon før fylte 70, eller obligatorisk pensjonsalder ved fylte 70 år. 

Embetene har med dette, historisk sett, vært embeter som ens yrkesaktive karriere 

kulminerer i. Kommende fylkesmenn har, med andre ord, normalt sett lagt bak seg en 

lang yrkesaktiv karriere. Gjennomsnittlig alder ved utnevnelse har i analyseperioden 

vedvart stabilt. I perioden 1976- 1989 var gjennomsnittlig utnevnelsesalder 56,5 år, 

mens den i perioden 2013- 2019 var 55,4. Således har fylkesmenn gjennomgående 

blitt ett år yngre ved utnevnelsestidspunktet.  

Gjennomsnittlig alder ved fratredelse fra fylkesmannsembetene har derimot, som figur 

5 viser, opplevd større endringer i løpet av analyseperioden. Særlig kan innføringen 

av åremålskontrakter i 2001, fremstå å ha medføre at stadig flere fylkesmenn fratrer 

embetene før pensjonsalder. Tidligere var det ikke unormalt at fylkesmenn besatt 

stillingene i godt over 20 år, da stillingene var permanente frem til pensjonsalder. 

Embetene var med dette en kulminasjon av et yrkesaktivt liv, og normalt sett den siste 

stillingen en besatt før pensjonsalder. Innføringen av åremålsperioder i 2001, 

begrenser derimot fylkesmenn til maksimalt å besitte embetene i 12 år. Frem til 2005 

holdt den gjennomsnittlige fratredelsesalderen for fylkesmenn seg stabilt på mellom 

67 og 68 år. I perioden 2005- 2013, begynte derimot gjennomsnittsalderen å gå ned, 

og i perioden 2013- 2019 utgjør gjennomsnittlig fratredelsesalder 62,2 år. Utviklingen 

mellom 2013 og 2019 er dog sterkt påvirket av at flere embeter ble oppløst i perioden, 

noe som følgelig medførte at en del fylkesmenn fratrådte embetene tidlig og ufrivillig. 

Utviklingen i perioden 2013- 2019 bør derfor ses i lys av at en unaturlig høy andel 

fylkesmenn var nødt til å fratre embetene før åremålsperioden gikk ut, og før de 

oppnådde pensjonsalder. Utviklingen for perioden 2005- 2013 indikerer derimot en 

nedadgående trend, da gjennomsnittlig fratredelsesalder i løpet av åtte år gikk ned fra 

68,6 år til 64,9. I løpet av relativt kort tid sank dermed gjennomsnittlig fratredelsesalder 

med 3,7 år.  
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Til tross for at fylkesmannsembetene fratres i yngre alder enn tidligere, er embetene i 

hovedsak fortsatt en kulminasjon av et yrkesaktivt liv, da det normalt sett er den siste 

stillingen en innehar før pensjonsalder. At den gjennomsnittlige fratredelsesalderen har 

gått ned, kan derimot indikere at embetene ikke lenger er en elefantkirkegård hvor 

samfunnskjemper går for å fratre fra det yrkesaktive liv. Snarere kan det indikere at 

fylkesmannsembetene fortsetter å være høytstående embeter, men at stillingene i stor 

grad har utviklet seg i retning av andre statlige og private lederstillinger, hvor det 

forekommer hurtigere utskiftninger av ledere. I så måte utgjør ikke embetene en 

«mellomstasjon» på veien mot høyerestående stillingstitler, men utgjør i større grad 

enn tidligere en «mellomstasjon» for andre høytstående lederstillinger, noe som synes 

å ha blitt normgivende for høytstående lederstillinger.  

6.5 Fylke 

De 73 utnevnelsene til fylkesmannsembetene er, som det fremkommer i figur 6, noe 

ujevnt fordelt mellom fylkesmannsembetene. Enkelte embeter har av ulike årsaker hatt 

relativt hyppig utskifting av fylkesmenn, mens andre har hatt fylkesmenn som har 

innehatt embetene i lang tid. Særlig gjelder dette frem mot rekrutteringsreformen i 

2001, hvor det ble lagt et makstak på hvor lenge fylkesmenn kan besitte embetene. 

Vest-Agder, Sogn og Fjordane og Finnmark har alle hatt kun 2 fylkesmenn i løpet av 

analyseperioden, mens embetene i Buskerud, Telemark og Møre og Romsdal har hatt 

Figur 5: Gjennomsnittlig fratredelsesalder 1976-2019 
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5. Den strukturelle reformen av fylkesmannsembetene medfører samtidig at det i løpet 

av analyseperioden har eksistert 25 fylkesmannsembeter, dog ikke samtidig. Siden 

1.januar 2016 har 15 fylkesmannsembeter blitt lagt ned, mens 7 nye har blitt opprettet 

for å omfavne den nye fylkesstrukturen. De 7 nye fylkesmannsembetene fremkommer 

lengst til høyre i figur 6. Da de nylig er opprettet, er det i disse embetene kun blitt 

utnevnt én fylkesmann.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6: Antall fylkesmannsutnevnelser i hvert fylke 
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7 Analyse 

I det følgende kapittel vil oppgavens empiriske funn bli drøftet. Drøftingen tar utgangs-

punkt i oppgavens overordnede problemstilling, samt de teoretiske antagelser og 

hypoteser som ble utarbeidet i kapittel 4. Sentralt for kapittelet står derfor å drøfte 

hvorvidt de fire teoretiske perspektivene omhandlende politisk lojalitet, patronage, 

politisk håndverk og representativt byråkrati, forklarer motivasjonene og særtrekkene 

som ligger til grunn for utnevnelser av forhenværende yrkespolitikere til fylkesmanns-

embetene.  

7.1 Politisk lojalitet 

Grunnantagelsen for politisk lojalitet som motivasjon for utnevnelser av fylkesmenn, 

grunner i en forståelse av at regjeringer søker å benytte fylkesmannsutnevnelser som 

styringsverktøy for å sikre lydhørhet og politisk kontroll over fylkesmannsembetene og 

deres ansvars- og arbeidsportefølje. Som hypotese 2 (H2) stiliserer, betinger den 

teoretiske antagelsen om at fylkesmenn tilsettes på bakgrunn av politisk lojalitet, at 

fylkesmenn systematisk tilsettes av regjeringer de er lojale overfor, samtidig som de er 

like godt eller bedre kvalifisert til fylkesmannsembetet, sammenliknet med «ikke-lojale» 

og «nøytrale» fylkesmenn. For å vurdere om det foreligger empiriske bevis for å bygge 

oppunder hypotesen, er det derfor nødvendig å analysere fylkesmenns kompetanse. 

Som allerede vist, fremgår det av figur 3 at både utdanningsnivå og andelen 

fylkesmenn med ledererfaring har gått opp i løpet av analyseperioden. Fylkesmenn 

som tilsettes i dag, har gjennomgående høyere formelle kvalifikasjoner enn 

fylkesmenn utnevnt i 1976. Hvorvidt den økte andelen fylkesmenn med høyere 

utdanning skyldes en generell økning i andel av befolkningen med avlagt høyere grad, 

eller om det skyldes et større fokus på å utnevne fylkesmenn med sterkere faglig 

bakgrunn, kan derimot ikke bedømmes ut fra datamaterialet. Ledererfaring er derimot 

en variabel som det er enklere å analysere for utviklingstrekk, da det er lite som taler 

for at andelen av befolkningen med lederkompetanse har endret seg betraktelig i løpet 

av analyseperioden. Det faktum at andelen fylkesmenn med ledererfaring har økt i 

løpet av analyseperioden, indikerer derfor at lederegenskaper har blitt et viktigere 

aspekt i utnevnelser av fylkesmenn. Ser en nærmere på figur 7, som viser 

gjennomsnittlig andel fylkesmenn med «ikke-politisk» ledererfaring, har derimot 

andelen fylkesmenn med ledererfaring fra utenfor det politiske virket sunket fra 67 
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prosent i perioden frem mot 1989, til 50 prosent i perioden 2013- 2019. Til tross for at 

flere fylkesmenn har ledererfaring sammenliknet med tidligere, er det i hovedsak den 

politiske ledererfaringen som har markert seg som trendsettende, mens «ikke-politisk» 

ledererfaring fremstår å være en nedprioritert faglig bakgrunn.  

For å vurdere hvorvidt politisk lojalitet er en sentral motivasjon for utnevnelser av 

fylkesmenn, er det derimot ikke tilstrekkelig å kun måle fylkesmenn generelle 

kompetanse, en er i stedet nødt til å differensiere «lojale» fylkesmenn og deres 

kvalifikasjon fra alle de andre fylkesmennene, og måle hvorvidt de to gruppene avviker 

fra hverandre. For å måle dette vil Pearsons chi2-test benyttes. En Pearsons Chi2-test 

finner derimot ingen statistisk signifikant sammenheng mellom politisk lojalitet og 

utdanningsnivå (Pearsons chi2 (1)= 0,011, p= 0,916), eller politisk lojalitet og leder-

kompetanse (Pearsons chi2 (1)= 0,429, p=0,513). På utdannings og ledererfarings 

variablene foreligger det, med andre ord, ingen signifikante forskjeller mellom 

fylkesmenn utnevnt av regjeringer de er «lojale» overfor og de øvrige fylkesmennene. 

«Lojale» og «ikke-lojale» fylkesmenn utnevnes med dette med tilnærmet lik 

kompetanse.  

Figur 7: Gjennomsnittlig andel av fylkesmenn med ikke-politisk ledererfaring 
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Utdanning og lederkompetanse fremstår med dette å ikke ha en innvirkning på hvorvidt 

det utnevnes «lojale» eller «ikke-lojale» fylkesmenn. Det faktum at 60,6 prosent av 

fylkesmannsutnevnelsene er av «lojale» fylkesmenn, indikerer derimot at regjeringer 

allikevel prioriterer egne partifeller til embete, fremfor «nøytrale» eller kandidater fra 

opposisjonspartiene. Tabell 2 lister opp de tre forskjellige regjeringskonstellasjonene i 

løpet av analyseperioden, sammen med antall fylkesmannsutnevnelser og prosentvis 

andel «lojale» fylkesmenn de har utnevnt. Som det fremgår av tabellen, er det under 

sosialistiske regjeringer vært 37 fylkesmannsutnevnelser, hvorav 57 prosent har vært 

av «lojale». Borgerlige regjeringer har utnevnt 22 fylkesmenn, hvorav 73 prosent 

kommer fra regjeringspartiene. Sentrums-regjeringene er derimot de regjeringene med 

færreste «lojale» utnevnelser, hvor kun 43 prosent av fylkesmannsutnevnelsene var 

av partifeller. Det er med dette store vesensforskjeller mellom regjerings-

konstellasjoner og i hvilken grad de utnevner «lojale» fylkesmenn. Særlig borgerlige 

regjeringer uttrykker en motvilje til å utnevne fylkesmenn fra opposisjonspartiene, da 

nær tre fjerdedeler (73%) av utnevnelsene har gått til partifeller. 

Ser en derimot nærmere på tabell 3 som viser den partivise fordelingen av «lojale» og 

«ikke-lojale» fylkesmannsutnevnelser, fremgår det at det hovedsakelig er noenlunde 

lik fordeling mellom antallet «lojale» og «ikke-lojale» utnevnelser blant partiene. 

Arbeiderpartiet skiller seg derimot betraktelig i fra de andre partiene, ved at 75 prosent 

av partiets fylkesmenn er utnevnt under sosialistiske regjeringer, altså regjeringer 

fylkesmennene er «lojale» overfor. Kun seks fylkesmenn fra Arbeiderpartiet er utnevnt 

under ikke-sosialistiske regjeringer, hvorav tre er utnevnt under den sittende 

Regjeringskonstellasjon % N 

Sosialistisk 57 37 

Borgerlig 73 22 

Sentrum 43 7 

Total * 60,6 66 

Tabell 2: Prosentvis andel lojale utnevnelser for hver regjeringskonstellasjon 
*= Gjennomsnittlig andel lojale utnevnelser totalt 
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regjeringen. Frem til 2015, var det med dette kun tre fylkesmenn fra Arbeiderpartiet 

som var utnevnt under regjeringer hvor Arbeiderpartiet ikke satt med regjeringsmakten. 

Hvorfor så få fylkesmenn fra Arbeiderpartiet er utnevnt under ikke-sosialistiske 

regjeringer, kan skyldes flere årsaker. For det første kan det være at Arbeiderpartiet, 

historisk sett, har prioritert å utnevne fylkesmenn fra eget parti, noe som har gjort 

partiet overrepresentert i forhold til de andre partiene. For det andre, kan det grunne i 

en politisk motvilje fra andre partier til å utnevne fylkesmenn fra Arbeiderpartiet. 

I boken «Statens mann, fylkets mann», argumenterer derimot Flo (2014) for at 

fylkesmannsembetene har hatt historiske endringer i partisammensetning. Som han 

skriver, var embetene i perioden frem mot andre verdenskrig preget av dominans fra 

Høyre og Venstre (Flo, 2014: 525). Etter krigen endret derimot embetenes partifarge 

seg raskt fra blått til rødt. Av de 20 utnevnelsene i perioden 1960 til 1975 var 71 prosent 

av fylkesmenn med politisk bakgrunn fra Arbeiderpartiet. Denne arbeiderparti-

dominansen har derimot bleknet over tid (Flo 2014: 525). Utviklingstrekkene for 

fylkesmannsembetene i mellom- og ettertidskrigen synes med dette å være sterkt 

påvirket av hvilke politiske partier som besitter regjeringsmakten. Da Arbeiderpartiet 

tok over regjeringsmakten i tiårene etter andre verdenskrig, fremstår det som om 

partiet prioriterte å utnevne egne politikere til fylkesmannsembetene, da de i liten grad 

hadde blitt inkludert i embetene før krigens utbrudd. Samtidig medførte dette at 

Arbeiderpartiet i etterkrigstiden ble overrepresentert i embetene. Da andre partier tok 

over regjeringskontorene, kan det virke som om en lot være med å utnevne fylkesmenn 

fra Arbeiderpartiet, da de allerede var overrepresentert sammenliknet med andre 

politiske partier. Utviklingstrekkene til fylkesmannsembetenes politiske fylkesmenn 

synes med dette i stor grad å være preget av tidligere utnevnelser, noe som kan 

indikere at embetene er preget av en viss stiavhengighet. I så måte kan det fremstå 

 Sv Ap Sp KrF V H FrP Total 

Utnevnt 

under Lojal 

regjering? 

Nei 1 6 3 4 2 8 2 26 

Ja 2 18 2 5 2 7 4 40 

Total  3 24 5 9 4 15 6 66 

Tabell 3: Partitilhørighet og lojalitet ved utnevnelser til fylkesmannsembetene 
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som om fylkesmannsembetene befinner seg i et symbiotisk forhold til hverandre, hvor 

de sittende fylkesmennenes partipolitiske bakgrunn, påvirker hvem som kan utnevnes 

til embetene. 

Som delkapittelet har vist, har «lojale», «ikke-lojale» og «nøytrale» fylkesmenn 

tilnærmet lik formell kompetanse ved utnevnelsestidspunktet. I tillegg fremstår «lojale» 

fylkesmenn å bli favorisert til embetene, da 60,6 prosent av utnevnelser er av «lojale» 

fylkesmenn. Ettersom det utnevnes fylkesmenn som ikke er lojale overfor regjeringen, 

avkrefter det H1, som hevder regjeringer kun utnevner «lojale» fylkesmenn til 

embetene. Samtidig finner analysen empirisk belegg for H2, da «lojale» fylkesmenn 

både besitter tilsvarende kompetanse som de øvrige fylkesmennene, samtidig som det 

fremstår som fordelaktig for ens kandidatur å inneha sammenfallende partipolitisk 

fortid som regjeringen, så fremt det ikke går på bekostnings av ens formelle 

kvalifikasjoner. Samtidig er det romlige forskjeller mellom regjeringskonstellasjoner, og 

det synes som om stiavhengighet kan besitte en viss forklaringskraft for 

forhenværende politikeres tilstedeværelse i fylkesmannsembetene. Det faktum at 39,4 

prosent av fylkesmenn er utnevnt av regjeringer de ikke er lojale overfor, indikerer at 

politisk lojalitet ikke besitter all forklaringskraft for hvilke motiver som ligger til grunn for 

utnevnelser av forhenværende politikere til fylkesmannsembetene.  

 

7.2 Patronage 

Det teoretiske utgangspunkter for å vurdere hvorvidt patronage ligger til grunn for 

utnevnelser av fylkesmenn, grunner i en forståelse av at embetene utgjør belønnings-

poster for avtroppende yrkespolitikere som i utgangspunktet ikke besitter de formelle 

kvalifikasjonene for å inneha embetene. Som det derimot fremkom i det foregående 

delkapittelet, besitter «lojale» fylkesmenn tilsvarende kvalifikasjoner som de øvrige 

fylkesmennene. Det foreligger med dette ikke empiriske bevis som støtter oppunder 

H3, som antar at fylkesmenn ansatt av regjeringer de er «lojale» overfor, er 

gjennomgående mindre kvalifiserte enn «ikke-lojale» eller «nøytrale» fylkesmenn. For 

å vurdere hvorvidt patronage ligger til grunn for utnevnelser til fylkesmannsembetene, 

er en derfor nødt til å se på alternative perspektiver på hvordan fylkesmannsembetene 

benyttes som «belønningsposter» eller «retrettstillinger» for avtroppende yrkes-

politikere. Som H4 vektlegger, kan det blant annet ses nærmere på hvorvidt 
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fylkesmenn har hatt tilsvarende lederstillinger utenfor det politiske virke, før de tiltrer 

fylkesmannsembetene. Gitt fylkesmannsembetenes sentrale posisjon i utførelse av 

statsadministrative oppgaver, er det nærliggende at de som besitter embetene har 

erfaring fra tilsvarende stillinger og arbeid. Direkte overgang fra politiske stillinger til 

fylkesmannsembetene, kan derfor støtte oppunder antagelser om at embetene utgjør 

«retrettstillinger» eller «belønninger» for avtroppende yrkespolitikere, da det indikerer  

 en flytende overgang mellom det politiske virke og embetsverket. Variabelen 

«leder_ikkepol» ser nærmere på fylkesmenns ikke-politiske ledererfaring, hvor politisk 

ledererfaring utgjør partipolitiske lederstillinger enten i regjering, storting eller lokal 

styrelse, mens ikke-politisk ledererfaring utgjør alle andre lederstillinger høyere enn 

avdelingsleder. Som det fremkommer av variabelen, har 36 fylkesmenn med parti-

politisk fortid (55%) hatt lederstillinger utenfor det politiske virke før de tiltrådte 

fylkesmannsembetene. 30 fylkesmenn med partipolitisk fortid (45%) har med dette 

enten ikke hatt lederstillinger forut for tiltredelse i embetet, eller kun besittet politiske 

lederstillinger. 

I likhet med den empiriske vurderingen av politisk lojalitet, er en også her nødt til å 

differensiere mellom øvrige fylkesmenn, og de utnevnte av regjeringer de er «lojale» 

overfor. Hva angår tidligere ledererfaring, fremkommer det av tabell 4 romlige 

forskjeller mellom «lojale» og «ikke-lojale» fylkesmenn. 17 av 26 «ikke-lojale» 

fylkesmenn (65,4%), har tidligere ikke-politisk ledererfaring ved utnevnelses-

tidspunktet, mens kun 19 av 40 «lojale» fylkesmenn (47,5%), har tilsvarende erfaring.  

Følgelig medfører dette at 9 av 26 «ikke-lojale» (34,6%) og 21 av 40 «lojale» 

fylkesmenn (52,5%), enten aldri har innehatt lederstillinger eller kun vært leder innenfor 

det politiske virke. Med andre ord, besitter «lojale» fylkesmenn sjeldnere ikke-politisk 

ledererfaring enn «ikke-lojale» fylkesmenn. Det kan med dette fremstå som om 

regjeringer stiller høyere krav til at «ikke-lojale» fylkesmenn besitter ledererfaring fra 

utenfor det politiske virke, enn hva de gjør for egne partifeller. Ved å ta i bruk Pearsons 

chi2-test er det mulig å teste denne antagelsen. En chi2-test avkrefter derimot 

antagelsen, da den ikke finner noen signifikant sammenheng mellom ledererfaring fra 

utenfor det politiske virke og lojalitet til regjeringer en utnevnes av (Pearsons chi2(1)= 

2.033, p=0.154). 
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 For å fortsette vurderinger av hvorvidt utnevnelser til fylkesmannsembetene er preget 

av patronage, kan et gunstig utgangspunkt være å se på deres beskjeftigelse ved 

utnevnelsestidspunktet, da dette kan indikere hvorvidt embetene utgjør «retrett-

stillinger» for avtroppende yrkespolitikere. Gitt at embetene utgjør «retrettstillinger», er 

det å forvente at fylkesmenn hovedsakelig går rett fra politiske stillinger til embetene, 

da det indikerer at en gir seg innenfor det politiske virke. Tabell 5 lister opp hvorvidt 

fylkesmenn er utnevnt av en regjering de er lojale overfor, og om de gikk rett fra en 

politisk stilling til fylkesmannsembetene. Som det fremkommer i tabell 5, har 42 av 66 

fylkesmenn med politisk bakgrunn (63,6%), gått rett fra politiske stillinger til 

 fylkesmannsembetene. Følgelig besatt dermed 24 fylkesmenn med politisk bakgrunn 

(36,4%) ikke-politiske stillinger ved utnevnelsestidspunktet. Også på dette området 

fremkommer det romlige forskjeller mellom «lojale» og «ikke-lojale» fylkesmenn. 18 av 

26 «ikke-lojale» fylkesmenn (69,2%) gikk rett fra politiske stillinger til fylkesmanns-

embetene, mens denne andelen for «lojale» utgjør 24 av 40 fylkesmenn (60%). Det 

kan med dette fremstå som om regjeringer er mer tilbøyelige til å rekruttere «ikke-

lojale» fylkesmenn rett fra politiske stillinger til fylkesmannsembetene. Samtidig kan 

dette i stor grad være naturlig begrunnet, da regjeringer i større grad har oversikt og 

kjennskap til hvilke av sine egne partifeller som kan innplasseres i fylkesmanns-

embetene, enn hva de gjør for opposisjonspartiene. I så måte fremstår det som naturlig 

forankret at «lojale» fylkesmenn i større grad besitter «ikke-politiske» stillinger ved 

utnevnelsestidspunktet, da regjeringer har bedre oversikt over eget «kandidatpool». 

En chi2-test avkrefter derimot denne antagelsen, da den ikke finner statisk signifikant 

sammenheng mellom fylkesmenns lojalitet til regjeringen de utnevnes av, og hvorvidt 

de går rett fra politiske stillinger til fylkesmannsembetene (Pearsons chi2(1) =0.580, 

p=0.446). Ettersom det ikke forekommer noen signifikante forskjeller mellom «lojale»  

 

Utnevnt under en Regjering FM er lojal overfor 

Total                      Nei                   Ja 

Ledererfaring som ikke 

er politisk 

Ja 9 21 30 

Nei 17 19 36 

Total 26 40 66 

Tabell 4: Fylkesmenns lojalitet til regjeringen de utnevnes av og deres  
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 og «ikke-lojale» fylkesmenn, fremstår ikke fylkesmannsembetene å være «politisk 

bytte» ved valgseier, hvor seierherrene kan innplassere avtroppende partifeller. 

Som delkapittelet har vist, fremstår ikke patronage å gjøre seg gjeldende i utnevnelser 

til fylkesmannsembetene, da «lojale» og øvrige fylkesmenn i hovedsak har tilsvarende 

kompetanse ved utnevnelse til fylkesmannsembetene. Ser en nærmere på 

fylkesmenns ikke-politiske ledererfaring, har flere «ikke-lojale» enn «lojale» 

fylkesmenn innehatt lederstillinger utenfor det politiske virke, noe som kan indikere at 

det stilles strengere krav til at «ikke-lojale» fylkesmenn besitter ikke-politisk leder-

kompetanse. En chi2-test avkrefter derimot denne antagelsen. Videre har delkapittelet 

sett nærmere på fylkesmenns beskjeftigelse ved utnevnelsestidspunktet, og finner at 

flere «ikke-lojale» enn «lojale» fylkesmenn har gått rett fra politiske stillinger til 

fylkesmannsembetene. En chi2-test finner heller ikke her en signifikant sammenheng 

mellom lojalitet til regjering og hvorvidt en gikk rett fra politiske stilling til fylkesmanns-

embetene. I lys av de foreliggende teoretiske antagelsene om patronage-utnevnelser, 

er det ikke bevis som støtter oppunder antagelser om at fylkesmenn utnevnes på 

bakgrunn av patronage. Det foreligger, med andre ord, ikke belegg som støtter 

oppunder H3 eller H4.  Samtidig er det verdt å bemerke at det teoretiske utgangs-

punktet for patronage, kun omhandler utnevnelser av «lojale» embetsmenn. Om 

fylkesmannsembetene benyttes for å avhjelpe avtroppende politikere fra opposisjons-

partiene, som for eksempel har mistet sine stillinger igjennom demokratiske valg, 

fanges ikke dette opp i datamaterialets vinkling av patronage. Således kan dette være 

en svakhet ved det teoretiske utgangspunktet for patronage, da utnevnelser som 

skyldes belønning av «ikke-lojale» fylkesmenn, ikke fanges opp. 

 

 

Utnevnt under en Regjering FM er lojal overfor Total 

                                Nei                             Ja  

Gikk FM fra politisk stilling til FM Nei 8 16 24 

Ja 18 24 42 

Total 26 40 66 

Tabell 5: Fylkesmenns lojalitet til regjeringen de utnevnes av og foregående stilling 
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7.3 Politisk håndverk 

89,4 prosent av fylkesmenn har, som tidligere argumentert, i perioden 1976- 2019 en 

partipolitisk fortid. I forkant av utnevnelser til fylkesmannsembetene har de fleste 

fylkesmenn derfor opparbeidet seg solid politisk erfaring og kompetanse. Som det 

fremkommer i kapittel 4, er motivasjonen for å utnevne fylkesmenn på bakgrunn av 

politisk håndverk, at en søker å få politisk kompetanse inn i embetsverket, slik at en 

kan imøtekomme politiske spørsmål og problemstillinger på en mer effektiv og 

hensiktsmessig måte. Ettersom nesten samtlige fylkesmenn besitter politisk erfaring, 

er politisk håndverk et sentralt perspektiv i vurderingen av tidligere politikeres 

tilstedeværelse i fylkesmannsembetene. Samtidig er derimot politisk håndverk et 

krevende perspektiv å vurdere, ettersom det ikke foreligger noen umiddelbare variabler 

som kan benyttes for å måle det teoretiske perspektivet.  

Et sentralt utgangspunkt for oppgavens vurdering av politisk håndverk, er hvorvidt 

fylkesmenn utnevnes på bakgrunn av deres politiske kompetanse og at det 

fremkommer en vilkårlighet i fylkesmenns partipolitiske sympatier, da dette vil indikere 

at det ikke er lojalitet til regjeringen som er avgjørende for hvem som utnevnes til 

fylkesmannsembetene, men snarere den politiske kompetansen en besitter. Som det 

fremkommer i kapittel 6, er det romlige forskjeller mellom regjeringskonstellasjoner og 

andel utnevnelser av egne partifeller til fylkesmannsembetene. Gjennomgående 

derimot, utnevnes 60,6 prosent av fylkesmenn fra regjeringer de har sammenfallende 

partipolitiske sympatier med. Å være «lojal» overfor regjeringen fremstår med dette 

som fordelaktig for ens kandidatur til embetet, samtidig som det ikke er 

diskvalifiserende å ikke ha sammenfallende politiske sympatier som regjeringen. Den 

betydelige andelen «ikke-lojale» fylkesmenn i fylkesmannsembetene, indikerer 

dermed at politisk lojalitet eller patronage ikke besitter all forklaringskraft for hvilke 

motiver som ligger til grunn for fylkesmannsutnevnelser.  

For å vurdere hvorvidt politisk håndverk benyttes som kvalifikasjonskriterium til 

fylkesmannsembetene, utgjør rekrutteringsreformen i 2001 et fruktbart utgangspunkt.  

Som nevnt, erkjennes det i reformprosessen at rekrutteringen av fylkesmenn i stor grad 

har vektlagt «[…] samfunnsorientering og lang erfaring fra politisk arbeid […] (Familie-

, kultur- og administrasjonskomiteen, 2001). Reformen søkte derimot å endre 

rekrutteringspraksisen, slik at dokumentert administrativt og faglig lederskap skulle 

vektes tyngre i fremtidige fylkesmannsutnevnelser. Gitt reformens målsettinger, er det 
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å forvente at det foreligger forskjeller mellom fylkesmenn utnevnt før og etter reformen. 

Kan det ikke spores forskjeller mellom de to gruppene, har ikke reformen lyktes å endre 

rekrutteringspraksisen, og den foregående rekrutteringspraksisen til embetene kan 

antas å vedvare. 

For å se om det forekommer forskjeller mellom fylkesmenn utnevnt før og etter 2001, 

vil oppgaven også her ta i bruk Pearsons chi2-test. Ved å kategorisere fylkesmanns-

utnevnelser i utnevnelser før og etter reformen, muliggjøres det å måle forskjeller 

mellom de to gruppene. Gruppene analyseres så opp mot variablene for utdanning, 

ledererfaring, politisk erfaring og lojalitet til regjeringen. De to førstnevnte variablene 

sier noe om det formelle kvalifikasjonsnivået til fylkesmennene, samtidig som de to 

sistnevnte omhandler rekrutteringspraksisen en søkte å gå vekk fra. Hvorvidt verdiene 

for fylkesmenn utnevnt før og etter reformen vedvarer i likhet eller avviker fra hverandre 

innenfor de fire variablene, gir indiksjoner på om reformen har påvirket rekrutterings-

praksisen til embetene.  

En Pearsons chi2-test av datamaterialet, finner derimot ingen signifikante forskjeller 

mellom fylkesmenn utnevnt før og etter rekrutteringsreformen, når dette testes opp mot 

variablene for utdanning (Pearsons chi2 (1)= 1.909, p= 0.167), ledererfaring (Pearsons 

chi2 (1)= 1.295, p= 0.255), politisk erfaring (Pearson chi2 (1)= 0.146, p= 0.702), eller 

lojalitet til regjeringen (Pearsons chi2 (1)= 0.008, p= 0.927). Til tross for hvordan det i 

kapittel 6 fremkommer at en høyere andel fylkesmenn har ledererfaring, samt at 

utdanningsnivået har økt over tid, utgjør ikke dette en signifikant endring i rekrutterings-

praksisen til fylkesmannsembetene. En del av denne utviklingen begynte også før 

innføringen av rekrutteringsreformen i 2001, noe som demper forskjellene mellom de 

to analysegruppene. Til tross for rekrutteringsreformens hensikt med å sikre at en 

større andel fylkesmenn besitter dokumentert administrativt ledererfaring, foreligger 

det ikke signifikante forskjeller på utdanning-, ledererfaring-, politisk erfaring- eller 

lojalitetsvariablene for fylkesmenn utnevnt før etter reformen. Rekrutteringspraksisens 

vedvarenhet viser dermed at reformen ikke har lyktes med å endre de strukturelle 

faktorene og motivasjonene som ligger til grunn for tidligere politikeres tilstedeværelse 

i fylkesmannsembetene. 

Vender en blikket mot de syv fylkesmennene uten tidligere politiske stillinger, 

fremkommer det også her at politisk erfaring og kompetanse står sentralt i 

rekrutteringspraksisen til fylkesmannsembetene. De «nøytrale» fylkesmennene har 
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gjennomgående besittet høytstående offentlige stillinger samt arbeidet profesjonelt 

med politiske spørsmål, før de tiltrådte embetene. Tre «nøytrale» fylkesmenn har 

arbeidet i det byråkratiske toppsjiktet i departementsstrukturen, som departementsråd 

eller ekspedisjonssjef. Likeledes har tre «nøytrale» fylkesmenn arbeidet som etatssjef 

i forkant av utnevnelsen til fylkesmannsembetene. Seks av syv «nøytrale» fylkesmenn 

har med dette lang erfaring med arbeid i det byråkratiske toppsjiktet, noe som gjør det 

naturlig å anta at de har god erfaring med å håndtere arbeidsoppgaver som befinner 

seg i spennet mellom politisk styring og byråkratisk autonomi. Til tross for at «nøytrale» 

fylkesmenn ikke har hatt politiske stillinger eller «spikret sine politiske farger til 

masten», har flertallet arbeidet tett med politiske spørsmål innenfor et byråkratisk 

rammeverk. «Nøytrale» fylkesmenn besitter med dette, normalt sett, både politisk 

kompetanse og dokumentert administrativt lederskap.  

Gitt rekrutteringsreformens hensikt, er det å forvente at det i etterkant av reformen er 

blitt utnevnt en større andel «nøytrale» fylkesmenn. Datamaterialet viser derimot at 

dette ikke er tilfellet. I perioden 1976- 2001 ble det utnevnt 5 «nøytrale» fylkesmenn 

(12,1%), mens det i perioden 2002- 2019 ble utnevnt 2 (6,2%). Den relative andelen 

«nøytrale» fylkesmannsutnevnelser har med dette blitt nesten halvert i etterkant av 

rekrutteringsreformen. Til tross for at «nøytrale» fylkesmenn kan besitte både politisk 

kompetanse og dokumenterte administrative lederegenskaper, har deres andel i 

fylkesmannsembetene gått betydelig ned. Selv om tilnærmet samtlige fylkesmenn 

besitter politisk håndverk, fremstår det som fordelaktig at kompetansen er opparbeidet 

gjennom partipolitiske stillinger, og ikke gjennom administrativt arbeid. Politisk 

håndverk fremstår med dette å ha betydning for hvorvidt en er kvalifisert til å besitte 

fylkesmannsembetene, samtidig som det i hovedsak er tidligere politikere som 

prioriteres til embetene. 

Som delkapittelet har vist, er politisk håndverk en kompetanse nesten alle fylkesmenn 

besitter. Ved å ta utgangspunkt i rekrutteringsreformens målsettinger, har oppgaven 

sett nærmere på hvorvidt reformen har lyktes i å endre rekrutteringspraksisen til 

fylkesmannsembetene, slik at den blir mer administrativt rettet. Oppgaven finner 

derimot at samfunnsorientering og politisk erfaring har vedvart som sentrale 

ansettelseskriterier til embetene, og at det ikke foreligger noen signifikante endringer 

mellom fylkesmenn utnevnt før og etter rekrutteringsreformen. Til tross for reformens 

hensikt, har rekrutteringspraksisen til fylkesmannsembetene vedvart, og «nøytrale» 
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fylkesmenn har ikke fått sitt forventede inntog til fylkesmannsembetene. Dette indikerer 

at politisk håndverk er et viktig kvalifikasjonskriterium til fylkesmannsembetene, men 

at det foretrekkes at kompetansen kommer fra politiske stillinger og ikke administrative. 

Én mulig årsak til «nøytrale» fylkesmenns uteblivelse fra fylkesmannsembetene kan 

grunne i at rekruteringsreformen kun søkte å endre rekrutteringspraksisen, noe som 

medfører at embetenes arbeids- og ansvarsområder fortsatte uendret. Som tidligere 

argumentert, kan det være aspekter ved fylkesmannsembetenes rolleutførelse som 

betinger at de som skjøtter embetene besitter viss type autoritet og politisk 

kompetanse. Ettersom fylkesmannsembetenes arbeids- og ansvarsområder vedvarer 

i form og struktur, fortsetter likeledes dette behovet. Den store andelen fylkesmenn 

som besitter politisk håndverk, bygger med dette oppunder H6, som argumenterer for 

at fylkesmenn utnevnes på bakgrunn av deres politiske kompetanse. Samtidig er en 

gjennomgående høy andel fylkesmenn utnevnt av regjeringer de er «lojale» overfor, 

noe som avkrefter H5, som betinger at fylkesmenns partipolitiske bakgrunn er vilkårlig.   

 

7.4 Representativt byråkrati 

Det teoretiske utgangspunktet for «representativt byråkrati» utgår, som kapittel 4 viser, 

fra en forståelse om at en gjennom fylkesmannsutnevnelser tilstreber å sikre politisk 

representasjon i fylkesmannsembetene. Som det fremgår av det teoretiske 

rammeverket, kan dette gjøres enten gjennom en proporsjonal fordeling etter parti-

oppslutning ved stortingsvalg, eller ved å utnevne fylkesmenn til fylker hvor deres 

politiske parti står sterkt. I oppgavens følgende del vil de to teoretiske tilnærmingene 

til representativt byråkrati ses i lys av de foreliggende datamaterialet.  

7.4.1 Nasjonal representasjon og utjevning 

Som det fremkommer i kapittel 6, er det forskjeller mellom hvor mange fylkesmenn 

som har blitt utnevnt fra hvert parti. De historisk største partiene, Arbeiderpartiet og 

Høyre, har fått tildelt langt flere fylkesmenn enn de mindre partiene. Samtidig er dette 

å forvente, da det vil være flere yrkespolitikere tilknyttet Arbeiderpartiets partiapparat 

enn for eksempel et mindre parti som Venstre. Partiets medlemsmasse og oppslutning 

ved stortingsvalg, påvirker hvor mye støtte de politiske partiene mottar over 

statsbudsjettet (Kommunal- og moderniseringsdepartementet, u,d). Oppslutning og 

medlemsmasse påvirker, med andre ord, partienes politiske apparat og kapasitet. 
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Samtidig medfører valgoppslutning at partienes medlemmer innrulleres i storting, 

fylkesting og kommunestyrer, noe som gir større partier flere yrkesaktive og 

profesjonelle politikere enn de mindre. Gitt at fylkesmenn rekrutteres på bakgrunn av 

politisk erfaring og kompetanse opparbeidet igjennom ett yrkesaktivt liv som politiker, 

vil det følgelig være flere kandidater fra de største partene, enn fra de mindre.  

For å se nærmere på hvorvidt utnevnelsene av fylkesmenn følger partienes 

oppslutning ved stortingsvalg, er tabell 6 utarbeidet. Tabell 6 tar for seg partienes 

oppslutning ved stortingsvalg og fordelingen av fylkesmannsembeter i tre perioder. 

Ettersom fylkesmenn tidligere besatt embetene til de aktivt sa opp stillingen, samtidig 

som de i dag kan inneha embetene i opptil 12 år, er det en treghet i datamaterialet 

sammenliknet med stortingsvalgene. Det er ikke gitt at det i enhver stortingsperiode 

fratrer nok fylkesmenn, slik at en kan justere fordelingen av embeter etter siste 

stortingsvalgs partioppslutning. Det er derfor nødvendig at tidsperiodene består av 

mange nok utnevnelser, slik at fordelingen mellom partiene kan påvirkes. Samtidig 

medfører dette at kortsiktige opp- og nedturer i partienes oppslutning gis en mindre 

rolle, til fordel for langsiktige utviklingstrekk. Tabell 6 oppgir med dette partienes 

gjennomsnittlige valgoppslutning i periodene 1976- 2001, 2001- 2019, samt for hele 

analyseperioden 1976- 2019. Perioden 1976- 2001 omfatter seks stortingsvalg og 41 

fylkesmannsutnevnelser, mens perioden 2001- 2019 omfatter fem stortingsvalg og 32 

utnevnelser. 

Som det fremkommer i tabell 6, er fordelingen av fylkesmannsembeter i begge tids-

perioder noenlunde proporsjonalt fordelt mellom partiene. Den største forskjellen 

mellom periodene går i hovedsak på at Arbeiderpartiet har fått redusert sin andel 

fylkesmannsembeter med 14 prosentpoeng, mens Fremskrittspartiet har økt sin andel 

med 13,2 prosentpoeng. Dette er i stor grad i samsvar med frem- og tilbakegangen 

partiene har opplevd mellom de to periodene. Utover dette opplevde særlig Kristelig 

Folkeparti en andelsmessig overrepresentasjon i fylkesmannsembetene i perioden 

1976- 2001. I perioden hadde 14,6 prosent av alle utnevnte fylkesmenn bakgrunn fra 

partiet, samtidig som partiet hadde en gjennomsnittlig oppslutning på 9,5 prosent, noe 

som gjorde partiet 5,1 prosentpoeng overrepresentert. Samtidig er det viktig å huske 

at det begrensede antallet utnevnelser, gir enkeltutnevnelser stor prosentvis 
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betydning. Hovedsakelig ligger derimot partienes gjennomsnittlige oppslutning og 

andel fylkesmenn tett opp mot hverandre, og for flere partier ville tildelelse eller 

fratakelse av ett fylkesmannsembete medført at den over- eller underrepresentasjon 

partiene opplever, ha blitt snudd til det motsatte.  

En interessant bemerkning her er at Fremskrittspartiet ved flere anledninger har krevd 

å få tildelt fylkesmannsembeter. Frem til 1997 hadde det ikke vært utnevnt fylkesmenn 

med partipolitisk fortid fra Fremskrittspartiet. Partiet gikk da ut i pressen og krevde å få 

tildelt fylkesmannsembeter. Fremskrittspartiet argumenterte med at de, i motsetning til 

de andre stortingspartiene, aldri har inngått i fylkesmannskollegialet (VG, 1997). Året 

etter kravet ble fremmet i pressen, ble den første fylkesmannen fra Fremskrittspartiet 

utnevnt. Likeledes gikk partiet også ut i 2014 og krevde å få tildelt et fylkesmanns-

embete i Nord-Norge, og grunnet kravet i at de aldri hadde hatt fylkesmenn i de 

nordlige fylkene (Lysvold, 2014). Fire år senere, i 2018, ble Fremskrittspartiets første 

fylkesmann i Nord-Norge utnevnt. Hvorvidt kravene fra Fremskrittspartiet har medført 

at partiet har fått utnevnt flere fylkesmenn, er rent spekulativt. Partiet har de siste ti-

årene endret seg i fremtoning, og har i stor grad gått fra å være ett opprørskt parti som 

går imot etablerte samfunnspraksiser, til i større grad å bli et stuerent politisk parti som 

har sittet med regjeringsmakt (Flo, 2014: 525- 526). At partiet har fått økt sin andel 

fylkesmannsembeter, kan med dette også skyldes at partiet er blitt mer etablert, og i 

 
2 Utarbeidet etter inspirasjon av Flo (2014; 526). 

Parti Fylkesmenn Snitt stortingsvalg Fylkesmenn Snitt Stortingsvalg Fylkesmenn Snitt stortingsvalg 

  1976-2001 1976-1997 2002-2019 2001-2017 1976-2019 1976-2017 

AP 16 (39,0 %) 37,70 % 8 (25,0%) 30,1 % 24 (32,8 %) 34,2 % 

H 8 (19,5%) 23,30 % 7 (21,8%) 20,8 % 15 (20,5 %) 22,2 % 

KrF 6 (14,6 %) 9,50 % 3 (9,3 %) 6,9 % 9 (12,3 %) 8,3 % 

Sp 2 (4,8 %) 8,30 % 3 (9,3 %) 6,8 % 5 (6,8 %) 7,6 % 

V 2 (4,8 %) 3,30 % 2 (6,2%) 4,5 % 4 (5,4 %) 3,8 % 

Sv 1 (2,4 %) 6,40 % 2 (6,2 %) 7,5 % 3 (4,1 %) 6,9 % 

FrP 1 (2,4 %) 7,40 % 5 (15,6 %) 18,2 % 6 (8,2 %) 12,3 % 

«Nøytral» 5 (12,1 %)  - 2 (6,2 %)  - 7 (9,5 %)  - 

Tabell 6: Partiers oppslutning ved stortingsvalg og andel fylkesmenn med partipolitisk fortid fra de politiske partiene2 
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større grad inngår i den etablerte samfunnsorden. At partiet har krevd å få tildelt 

fylkesmannsembeter, indikerer derimot at det foreligger sterke forventinger blant de 

politiske partiene om å bli proporsjonalt inkludert i fylkesmannsembetene.  

7.4.2 Regionale representasjon 

Snarere enn å følge nasjonal oppslutning, kan en alternativ vinkling av den teoretiske 

antagelsen om representativt byråkrati være, som H8 vektlegger, at utnevnelser av 

fylkesmenn i større grad følger regionale hensyn og interesser i fylkene. I så måte, kan 

representativt byråkrati i fylkesmannsembetene søke å ivareta regionale politiske 

preferanser. Norge er et land hvor konfliktlinjene mellom sentrum og periferi er 

framtredende (Rokkan, 1987). Særlig i den senere tids kommune- og fylkesreform, har 

konfliktlinjene mellom by og land gjort seg gjeldende, hvor blant annet en mistroisk 

oppfattelse av sentralmyndighetenes bakenforliggende motiver og mangel på innsikt i 

lokale utfordringer og problemstillinger har blitt uttrykt i distriktene. Arbeidet med 

kommune- og fylkesreformen, har stadfestet fylkesmannsembetes sentrale rolle i 

regional policy-utvikling, da embetene har hatt til oppgave å utarbeide sammenslåings-

alternativer og -vurderinger (Glomsrud, 2017; Klausen m.fl., 2016). Fylkesmanns-

embetenes rolle i den regionale utviklingen, i tillegg til deres tilsynsrolle og øvrige stats-

administrative arbeid, gjør at det foreligger sterke insentiver for å sikre at de som 

utnevnes til embetene sikrer lydhørhet overfor regjeringens politiske føringer. Gitt 

konfliktlinjene mellom by og land, kan det foreligge behov for å utnevne «lojale» 

fylkesmenn til «distriktene», da de gjennomgående kan forventes å opptre mer lydhørt 

overfor regjeringers politiske målsettinger enn fylkesmenn fra opposisjonspartiene.  

For å vurdere «lojale» fylkesmenns tilstedeværelse i de forskjellige fylkene, er figur 8 

utarbeidet. Figuren viser de 18 fylkesmannsembetene som eksisterte før den 

organisatoriske reformen av fylkesmannsembeter i perioden 2016- 2019, og lister dette 

opp med andel «lojale» utnevnelser i hvert enkelt embete i tidsperioden 1976- 2019. 

Som det fremkommer av figur 8 er det store regionale forskjeller mellom fylkesmanns-

embetene når det kommer til andel «lojale» fylkesmenn. Til fylkesmannsembetene i 

Vest-Agder og Sogn og Fjordane, har det i analyseperioden ikke blitt utnevnt noen 

«lojale» fylkesmenn. Samtlige fylkesmenn i embetene har, med andre ord, enten 
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kommet fra opposisjonspartiene, eller vært politisk «nøytrale». Fylkesmannsembetene 

i Buskerud og Telemark befinner seg derimot i motsatt ende av skalaen, da 80 prosent 

av fylkesmennene har kommet fra regjeringspartiene. Likeledes har også 

fylkesmannsembetene i Hedmark, Aust-Agder, Hordaland, Nord-Trøndelag og 

Nordland over 60 prosent «lojale» fylkesmenn, mens Oslo og Akershus, Vestfold og 

Sør-Trøndelag kun har hatt 25 prosent «lojale» fylkesmenn i embetene. Det er med 

dette store forskjeller mellom andel «lojale» fylkesmenn i de enkelte fylkesmanns-

embetene. Enkelte embeter har hovedsakelig fått utnevnt «lojale» fylkesmenn, mens 

andre embeter kun har fått utnevnt fylkesmenn som er politisk nøytrale eller fra 

opposisjonspartiene. Det fremstår dog ikke å være en umiddelbar bakenforliggende 

logikk bak hvilke fylker som får utnevnt «lojale» fylkesmenn, og hvilke fylker som får 

«ikke-lojale» fylkesmenn. Fylkesmannsembeter i både nord, sør, øst og vest opplever 

store andeler «lojale» fylkesmenn. Likeledes opplever både rurale og mer urbane 

fylker store andeler «ikke-lojale» fylkesmenn i embetene.  

For å se nærmere på fylkesmennenes partifordeling i fylkene er figur 9 utarbeidet. Figur 

9 viser antall utnevnte fylkesmenn i hvert fylke for i perioden 1976- 2019, samt deres 

partibakgrunn. Som det fremkommer av figuren, er det romlige forskjeller mellom 

fylkesmannsembeter hva angår antall utnevnte fylkesmenn, og hvilken partibakgrunn 

disse besitter. Hedmark og Troms er de enste fylkene som kun har hatt fylkesmenn fra 

ett parti i hele analyseperioden. Fylkesmannsembetet i Troms har siden 1976 kun vært 

 

Figur 8: Andel "lojale" fylkesmenn i hvert fylkesmannsembete 
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innehatt av fylkesmenn med politisk fortid fra Høyre, mens det i Hedmark kun har vært 

forhenværende politikere fra Arbeiderpartiet som har innehatt embetet. Likeledes har 

Arbeiderpartiet også dominert fylkesmannsembetene i Buskerud og Telemark, hvor 

fire av fem fylkesmenn (80%), har politisk bakgrunn fra partiet. Fylkesmannsembetene 

i Vest-Agder og Sogn og Fjordane, har derimot kun hatt «nøytrale» fylkesmenn. Dette 

innebærer at de to fylkesmannsembetene som ikke har hatt «lojale» utnevnelser, som 

det fremgår av figur 8, kun har hatt «nøytrale» fylkesmenn i embetene. «Lojale» 

utnevnelser har, med andre ord, skjedd i varierende grad i samtlige embeter som har 

opplevd utnevnelser av forhenværende yrkespolitikere i analyseperioden. 

Som en tilnærming til det representative byråkratiet, kan utnevnelser av fylkesmenn 

også tenkes å benyttes for å representere og ivareta politiske preferanser i det enkelte 

fylket. Som H8 skisserer, er en mulig tilnærming at fylkesmenn utnevnes til fylker hvor 

partiet de har bakgrunn fra står sterkt.  Ser en nærmere på Hedmark, kan dette synes 

å være tilfellet, da fylket historisk sett, har hatt stor oppslutning om Arbeiderpartiet 

(SSB, 2020b). Siden det første fylkestingsvalget i 1975 til fylkestingsvalget i 2015, har 

Arbeiderpartiet en gjennomsnittlig oppslutning i Innlandsfylkene Hedmark og Oppland 

på 47,9 prosent. Trenden har dog vært nedadgående siden valget i 1975, da partiet 

fikk 55,2 prosent oppslutning. I valget i 2015 var oppslutningen redusert til 44,8 

prosent, en nedgang på 10,4 prosentpoeng. Til tross for den nedadgående trenden, 

Figur 9: Fylkesmenns partibakgrunn i hvert fylke 
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har Arbeiderpartiet i hele analyseperioden hatt solid oppslutning i fylkene. Dette under-

streker at Arbeiderpartiet har en særegen rolle i innlandets politiske selvoppfattelse og 

sympatier. Vender en blikket mot Troms, fremkommer det derimot at Høyre ikke 

besitter en unik politisk posisjon i fylket. I valgperiodene 1975- 2015 har Høyre en 

gjennomsnittlig oppslutning på 19,7 prosent, mens Arbeiderpartiet har 39,6 prosent 

oppslutning (SSB, 2020b). Til tross for at samtlige fylkesmenn i fylkesmannsembetet i 

Troms har politisk bakgrunn fra Høyre, har partiet gjennomgående hatt nesten halv-

parten av oppslutningen til Arbeiderpartiet. 

Mindre politiske partier vil derimot sjeldent være det største partiet i et fylke. Arbeider-

partiet og Høyre har en gjennomgående solid oppslutning i samtlige fylker, noe som 

begrenser andre partiers mulighet til å bli det dominerende partiet i fylket.  En alternativ 

tilnærming kan derfor være at fylkesmenn utnevnes til fylker hvor partiet de har 

bakgrunn fra, står sterkere enn i de fleste andre fylker. For å vurdere dette, kan en ta 

utgangspunkt i et parti som har nasjonalt nedslagsfelt, men som forventes å stå 

sterkere i enkelte regioner. Ett slikt parti kan være Kristelig Folkeparti. Kristelig Folke-

parti stiller til valg i alle landets fylker, men partiets sterke kristne forankring, innebærer 

at partiet gjør bedre valg i fylker hvor kristen tro står sterkt (Notaker, 2019). Det 

sørvestlige Norge, området fra Aust-Agder i sør til Møre og Romsdal i vest, beskrives 

ofte som «bibelbeltet» i norsk kontekst, da kristen tro og fundamentalisme står sterkt i 

området. Historisk sett, har Kristelig Folkeparti, som Garvik (2020) skriver, hatt størst 

oppslutning i dette området. Gitt at fylkesmenn utnevnes til fylker hvor partiet de har 

bakgrunn fra har en særegen posisjon, er det å forvente at Kristelig Folkeparti har hatt 

en dominerende rolle i fylkesmannsembetene på sørvestlandet. Som det fremkommer 

av figur 9, har Kristelig Folkeparti fått utnevnt åtte fylkesmenn i løpet av analyse-

perioden, hvorav én i Østfold, Oslo og Akershus, Telemark, Hordaland, Nordland og 

Finnmark, og to i Sør-Trøndelag. Innenfor det omtalte «bibelbeltet», har Kristelig Folke-

parti derimot kun hatt én fylkesmann- i Hordaland. De resterende syv fylkesmennene 

med fortid fra Kristelig Folkeparti, har med dette besittet embeter som ikke inngår i det 

geografiske «bibelbeltet». Til tross for at «bibelbeltet» er et område hvor kristent verdi-

syn står sterkt og Kristelig Folkeparti høster stor oppslutning, fremstår ikke dette å 

påvirke hvilken politisk bakgrunn fylkesmennene i området besitter.  

Som delkapittelet har vist, finner det teoretiske perspektivet om representativt byråkrati 

forskjellige funn på nasjonalt og regionalt nivå. På et nasjonalt nivå, fremstår 
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fordelingen av fylkesmenn å følge en fordelingsnøkkel etter partienes andelsmessige 

oppslutning ved stortingsvalg. Til tross for at utnevnelsene ikke sammenfaller perfekt 

med partienes valgoppslutning, vil én utnevnelse i favør eller disfavør for mange partier 

medføre at over- eller underrepresentasjon blir snudd til det motsatte. Oppgaven finner 

med dette empirisk støtte for H7. På regionalt nivå, finner derimot ikke oppgaven noen 

underliggende systematikk bak hvilken partibakgrunn som utnevnes til det enkelte 

fylke. Det er vesentlige forskjeller mellom fylker hva angår andel «lojale» fylkesmenn i 

embetene, men partienes oppslutning i fylket og størrelsesforhold sammenliknet med 

andre partiet, synes ikke å ha innvirkning på hva slags politisk bakgrunn som prioriteres 

til fylkesmannsembetene. Oppgaven finner med dette ikke belegg for H8.  
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8 Konklusjon 

Hvilke motivasjoner som ligger til grunn for utnevnelser av tidligere politikere til embets-

stillinger, er et sentralt spørsmål i klassifisering av forvaltningssystemer, samt grad av 

politisering. Da en stor andel fylkesmenn har partipolitisk fortid, sammenliknet med 

øvrige norske embetsmenn, er embetene velegnet for å belyse hvorvidt det i norsk 

forvaltningspraksis eksisterer embeter som er utsatt for politisk motiverte utnevnelser. 

Oppgaven har med dette utgått fra en overordnet problemstillingen om hvilke 

motivasjoner som ligger til grunn for tilsettinger av fylkesmenn med partipolitisk fortid? 

I tillegg til ett delspørsmål om hvorvidt rekrutteringspraksisen til fylkesmannsembetene 

har endret seg over tid? 

Delspørsmålet til problemstillingen er rent deskriptivt forankret, og søker å se generelle 

endringer i rekrutteringspraksisen i perioden 1976- 2019. Som det fremkommer i 

oppgaven, har 89,4 prosent av fylkesmenn en partipolitisk fortid, en andel som har 

vedvart stabilt gjennom hele analyseperioden, dog med litt høyere andel politiske 

fylkesmenn i perioden etter 2001. Dagens fylkesmenn utnevnes gjennomgående med 

noe høyere utdanning og ledererfaring enn tidligere, men oppgaven finner ingen 

signifikant forskjell på variablene for utdanning og ledererfaring for fylkesmenn utnevnt 

før og etter rekrutteringsreformen i 2001. Samtidig finner oppgaven at andelen fylkes-

menn med ikke-politisk ledererfaring har gått ned, noe som stadfester at politisk leder-

erfaring er en kompetansebakgrunn som vektes tungt i utnevnelser av fylkesmenn. Til 

tross for mindre endringer i fylkesmenns kompetanseprofiler, er det gjennomgående 

de samme personene som rekrutteres til embetene i dag, som tidligere. Tidligere 

yrkespolitikere, normalt sett fra nasjonalt nivå, har i hele analyseperioden dominert 

fylkesmannsembetene. Til tross for tiltak i 2001 som søkte å sikre at flere fylkesmenn 

hadde dokumentert administrativt lederskap, vedvarer forhenværende politikeres 

dominans i embetene. Rekrutteringspraksisen til fylkesmannsembetene har, med 

andre ord, kun gjennomgått mindre endringer som ikke synes å påvirke embetenes 

rekrutteringspraksis.  

Hva angår oppgavens overordnede problemstillinger, hvilke motiver som ligger til 

grunn for utnevnelser av tidligere politikere til fylkesmannsembetene, finner oppgaven, 

i likhet med tidligere studier, at tilnærmet samtlige fylkesmenn besitter politisk 

kompetanse, samt at et overveldende flertall av disse har vært politikere. Samtidig 

forteller dette bare deler av historien, ettersom regjeringer gjennomgående er mer 
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tilbøyelige til å utnevne partifeller enn opposisjonspolitikere til fylkesmannsembetene. 

Oppgaven finner samtidig en slående likhet mellom fylkesmenns partipolitiske 

tilhørighet og partienes oppslutning ved stortingsvalg, noe som viser at fylkesmenn 

ikke bare utnevnes på grunn av deres politiske håndverk og lojalitet, men også på 

bakgrunn deres spesifikke politiske troskap, noe som indikerer at det søkes å utnevne 

fylkesmenn i tråd med en proporsjonal partipolitisk fordelingsnøkkel. Utnevnelser av 

fylkesmenn fremstår med dette å være betinget av et symbiotisk forhold mellom 

partienes oppslutning ved stortingsvalg og hvilken partibakgrunn eksisterende fylkes-

menn besitter. For å kunne utnevne en kandidat med en gitt partipolitisk bakgrunn til 

fylkesmannsembetet, betinges det at utnevnelsen ikke medfører at partiet kandidaten 

har bakgrunn fra, får en uforholdsmessig overrepresentasjon i fylkesmannsembetene, 

sammenliknet med de øvrige politiske partiene. Masteroppgaven finner, med andre 

ord, empiriske bevis for at utnevnelser av fylkesmenn er motivert av behov for å tilsette 

fylkesmenn som besitter politisk håndverk, samt regjeringers ønske om å utnevne 

«lojale» fylkesmenn. Samtidig betinges utnevnelser av fylkesmenn av tanken om et 

representativt byråkrati, hvor en proporsjonal partipolitisk fordelingsnøkkel søker å 

sikre andelsmessig fordeling av partier i fylkesmannsembetene.  

Hva angår patronage-aspektet, finner oppgaven lite empirisk støtte for at regjeringene 

benytter embetene som «retrettstillinger» eller «belønningsposter» for avtroppende 

partifeller. «Lojale» og «ikke-lojale» fylkesmenn besitter gjennomgående tilsvarende 

kompetanse og yrkesmessig erfaring, noe som indikerer at regjeringer ikke stiller 

lavere krav til partifeller enn til opposisjonspolitikere. Samtidig er patronage-aspektet 

begrenset ved at det teoretiske utgangspunktet kun fremholder at fylkesmenn med 

sammenfallende partibakgrunn som regjeringen kan utnevnes på bakgrunn av 

patronage. Det fanges dermed ikke opp om utnevnelser av opposisjonspolitikere 

grunner i belønningsaspekter.  

Utover dette, har flere deler av faglitteraturen reist bekymringer om at politisk motiverte 

utnevnelser, kan resultere i et mindre kompetent byråkrati, ettersom meritokratiske 

kvalifikasjoner byttes ut med politiske. Dette synes derimot ikke å være en tilfellet for 

fylkesmannsembetene. Til tross for at de fleste fylkesmenn har partipolitisk bakgrunn, 

har mange av dem også høyere utdannelse og ledererfaring ved utnevnelses-

tidspunktet. Samtidig er embetet, normalt sett, kulminasjonen av et yrkesaktivt liv, noe 

som innebærer de som utnevnes til embetet har solid yrkesaktiv og faglig bakgrunn. 
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Fylkesmenn er med dette hovedsakelig godt kvalifisert til embetene, og besitter, som 

oftest, både meritokratiske og politiske kvalifikasjoner. Dette indikerer at fag-

litteraturens påståtte «trade-offs» mellom politisk kontroll og byråkratisk ekspertise, 

kan være noe overdrevent.  

Samtidig medfører oppgavens datamateriale og foreliggende teoretiske perspektiver 

begrensinger på oppgavens analyseomfang. Andre teoretiske perspektiver kan bidra 

med andre funn og ytterligere belysning på hvorfor fylkesmannsembetene er dominert 

av forhenværende yrkespolitikere. Særlig synes en organisasjonsteoretisk vinkling å 

være en fruktbar vei for videre undersøkelser, da stiavhengighet virker å være en 

underliggende årsak til tidligere politikeres fortsatte tilstedeværelse i fylkesmanns-

embetene. Fylkesmannsembetenes lange historie, samt tidligere politikeres naturlige 

rolle i embetene frem til 1976, synes å medføre en motvilje til å endre embetenes 

rekrutteringspraksis, og stiavhengighet til tidligere praksiser gjør seg følgelig 

gjeldende. Likeledes kan en spillteoretisk vinkling kaste lys over hvorfor rekrutterings-

reformen i 2001 ikke har lyktes med å rekruttere flere «nøytrale» fylkesmenn til 

embetene, samt hvorfor fylkesmenn utnevnes i tråd med en proporsjonal partipolitisk 

fordelingsnøkkel. Gitt at fylkesmenn utnevnes på bakgrunn av politisk lojalitet, er det 

sterke insentiver fra regjeringer til å utnevne partifeller. Dette medfører følgelig at det 

kan tenkes å foreligge et politisk spill mellom partiene, hvor utnevnelser av 

opposisjonspolitikere kan sikre egne andeler i fylkesmannsembetene ved valgtap.  

Metodisk kan særlig komparative undersøkelser som sammenlikner hvorvidt «lojale» 

kandidater gis forrang foran mer kompetente «ikke-lojale» eller «nøytrale» søkere 

kaste lys over hvorvidt fylkesmannsembetenes rekrutteringspraksis bryter med norsk 

forvaltningspraksis. Likeledes kan komparative undersøkelser av fylkesmanns-

embetene og øvrige norske embeter redegjøre for hvorvidt fylkesmannsembetene er 

utsatt for mer politisering enn andre deler av embetsverket. Kvalitative intervju-

undersøkelser av fylkesmenn og beslutningstakere i utnevnelser til fylkesmanns-

embetene kan også bidra med dypere innsikt, da det kan redegjøre for fylkesmenns 

rolleforståelse og hvorvidt de utnevnes for å sikre politisk lydhørhet overfor regjeringen. 

Det er med dette store muligheter for videre studier av fylkesmannsembetene, da 

vesentlige aspekter ved tidligere politikeres tilstedeværelse i embetene fortsatt forblir 

ubesvart.  
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Vedlegg  

Vedlegg 1: Kodebok 

Kodebok 
 

Bakgrunnsinformasjon 
ID 
Tildelt ID-nummer, kan kryssjekkes opp mot egen liste. N=73, hvorav 6 fylkesmenn er 
utnevnt 2 ganger til forskjellige embeter.  
 
Kjønn 
0= Kvinne 
1= Mann. 
 
Født 
Fødselsdato 
 
Utnevnt_dato 
Datoen hvor FM ble utnevnt. Dette er datoen hvor FM ble utnevnt, ikke datoen da 
vedkommende tiltrådte embetet.  
 
Exit_dato 
Datoen hvor FM forlot embetet.  
 
Alder1 
Alder FM hadde ved utnevnelses-tidspunktet.  
 
Alder2 
Alder Fm hadde ved exit-tidspunktet.  
 
Året_embetet 
År i embetet som fylkesmann. Exit_dato - Utnevnt_dato. 
 
Fylke_født 
Fylket hvor FM er født. Om FM er vokst opp i et annet fylke enn der h*n er født, fanges ikke 
opp. 
1= Østfold 
2= Akserhus 
3= Oslo 
4= Hedmark 
5= Oppland 
6= Buskerud 
7= Vestfold 
8= Telemark 
9= Aust-Agder 
10= Vest-Agder 
11= Rogaland 
12= Hordaland 
13= Sogn og Fjordane 
14= Møre og Romsdal 
15= Sør-Trøndelag 
16= Nord-Trøndelag 
17= Nordland 
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18= Troms  
19= Finnmark 
 
Fylke_FM 
Fylket hvor FM var fylkesmann (inkluderer alle fylker, også de etablert i perioden 2016-2019) 
1= Østfold 
2= Akershus (Kodet missing, grunnet samme fylkesmannsembete som Oslo) 
3= Oslo 
4= Hedmark 
5= Oppland 
6= Buskerud 
7= Vestfold 
8= Telemark 
9= Aust-Agder 
10= Vest-Agder 
11= Rogaland 
12= Hordaland 
13= Sogn og Fjordane 
14= Møre og Romsdal 
15= Sør-Trøndelag 
16= Nord-Trøndelag 
17= Nordland 
18= Troms  
19= Finnmark 
20= Viken 
21= Innlandet 
22= Vestfold og Telemark 
23= Agder 
24= Vestland 
25= Trøndelag 
26= Troms og Finnmark 
 
Fylke_FM2 
Fylket hvor FM var fylkesmann, men hvor fylkene etablert i perioden 2016-2019 er utelatt da 
de inneholder for få observasjoner. 
 
Fylke_hjem 
Er FM fylkesmann i hjemfylket? (Med utgangspunkt i fylke_født). 
0=Nei 
1=Ja 
 
Parti_tilhørighet 
Partiet som FM har representert profesjonelt, enten som statsråd, statssekretær, politisk 
rådgiver, stortingsrepresentant eller ordfører. Måler ikke faktiske politiske sympatier, men 
hvilket parti FM har representert tidligere. Dette gir derimot en god indikasjon på politiske 
preferanser. Partiene er sortert etter en venstre-høyreskala 
0= ingen politisk bakgrunn 
1= Rødt 
2= Sosialistisk Venstreparti 
3= Arbeiderpartiet 
4= Senterpartiet 
5= Miljøpartiet de Grønne 
6= Kristelig Folkeparti 
7= Venstre 
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8= Høyre 
9= Fremskrittspartiet 
 

Utdanning 
Avlagt grad av høyere utdanning på høgskole/ universitet (alle grader av høyere utdanning). 
0= Nei 
1= Ja 
 
Fagskole 
FM har fagskole/ yrkesfaglig utdanning.eller uten fagbrev. Da datamaterialet strekker seg 
tilbake til 1976, har en del av FM uklar gradsnivå av utdanning. Om det opplyses at de har  
gått feks. jordbruksskole, plasseres dette hit.  
0=Nei 
1=Ja 
 

Politisk erfaring 

 
Statsråd 
Har FM vært statsråd? 
0= Nei 
1= Ja 
 
Statssekretær 
Har Fm vært statssekretær? 
0= Nei 
1= Ja 
 
Politisk_rådgiver 
Har FM vært politisk rådgiver? 
0=Nei 
1= Ja 
 
Stortingsrepresentant (Inkl. innvalgt som vara) 
Har FM vært stortingsrepresentant?  
0=Nei 
1=Ja 
 
Ordfører 
Har FM vært ordfører? 
0=Nei 
1=Ja 
 
Pol_adm  
Arbeidet politisk innenfor et byråkratisk rammeverk? 
0=Nei 
1=Ja 
 
Pol_erfaring 
Basert på de overnevnte politiske stillinger, antall politiske verv vedkommende har hatt. 
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Pol_erfaring2 
Dikotom variabel, har FM politisk erfaring? 
0=Nei 
1=Ja 
 

Ledererfaring 

 
Leder_privat 
Har FM vært leder i privat sektor for vedkommende ble FM? (Mer enn avdelingsleder) 
0=Nei 
1=Ja 
 
Leder_offentlig 
Har FM vært leder i offentlig sektor før vedkommende ble FM? (Mer enn avdelingsleder) 
0=Nei 
1=Ja 
 
Leder_erfaring 
Har FM ledererfaring? (Leder_privat + Leder_offentlig) 
0=Nei 
1=Ja 
 
Leder_dep 
Har FM vært leder i et departement? 
0=Nei 
1=Ja 
 
Leder_lokal 
Har FM vært leder på lokalt nivå? (Dvs. kommune eller fylkeskommune) 
0=Nei 
1=Ja 
 

Partiledelse 
Har FM vært del av et partis nasjonale partiledelse (sentralstyre/partiledelsen)?  
0=Nei 
1= Ja 
 
Ungdom_parti 
Var FM del av partiledelsen i et ungdomsparti nasjonalt (sentralstyre/partiledelsen)? 
0=Nei 
1=Ja 
 
Leder_ikkepol 
Har FM ledererfaring som er av ikke politisk art? 
0=Nei 
1=Ja 
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Informasjon om utnevnelse 

 
Venstre_Høyre 
Utnevnt under Venstre eller høyresiden? (Sentrumsregjeringene er her kodet til å høre til 
høyresiden). 
0= Venstre 
1= Høyre 
 
Pol_byrå_stor 
Gikk FM rett fra politisk stilling på Stortinget til FM-embetet? 
0=Nei 
1=Ja 
 
Pol_byrå_reg 
Gikk FM rett fra politisk stilling i Regjeringsapparatet til FM-embetet? 
0=Nei 
1=Ja 
 
Pol_byrå2 
Gikk FM rett fra politisk stilling til FM-embetet? (Pol_byrå_stor+ Pol_byrå_reg) 
0=Nei 
1=Ja 
 
Byrå_byrå 
Arbeidet FM utenfor politikken ved utnevnelsen til FM-embetet? 
0=Nei 
1=Ja 
 

Nøytral 
Er FM politisk nøytral? 
0=Nei 
1=Ja 
 
Sosialist 
Har Fm sosialistisk bakgrunn (partitilhørighet til Rødt, SV eller AP) 
0=Nei 
1=Ja 
 
Sentrum 
Har FM politisk tilhørighet til sentrum? (Partitilhørighet til SP, KrF, MDG eller V) 
0=Nei 
1=Ja 
 
Borgerlig 
Har FM politisk tilhørighet til til borgerlige partier? (Partitilhørighet til H eller FrP) 
0=Nei 
1=Ja 
 
Regjering_lojal 
Ble FM utnevnt av en regjering som vedkommende er lojal ovenfor? (dvs. har lik partipolitisk 
bakgrunn). 
 0=Nei 
1= Ja 
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Utnevnt_per 
Hvilken stortingsperiode i perioden 1976-2019 FM er utnevnt under. 
 
Utnevnt_per2 
To stortingsperioder slått sammen (For få observasjoner i enkelte stortingsperioder). 
 
Utnevnt_reg 
Regjeringsperiodene i perioden 1976-2019. (Bytte av regjeringssjef uten endring i parti-
sammensetning i regjeringen er kodet sammen) 
 


