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Dagens innhold

• Om kriser og turbulens

• Om statlige styring og europeisk integrasjon

• Hvordan styre under kriser? 
• Et fokus på offentlig forvaltning
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Hva er europeisk integrasjon?
- Integrasjon: Sammenkopling av enheter som tidligere opererte

hver for seg
- en langsom prosess fra nasjonalstater til medlemsstater

- Utvikling av institusjoner og politikk på “EU-nivå” = institusjoner og
politikk på nivået over staten.

- eks. Fra nasjonal valuta til felles valuta og føderal økonomisk union.

- Fra statlig utenriks- og sikkerhetspolitikk til….? 



Hva er EU?
• Hva er det ikke? 

• Stat 
• Regime (uformelle normer)
• Internasjonal organisasjon (sammenslutning/konføderasjon av stater)
• Føderalt system (konstitusjonell fordeling av makt)
• Er det bare noe helt spesielt da?

• Hva det er, avhenger av hva vi sammenligner med:
• Stat: funksjon, oppbygning, virkemåte: Genuint, «selvstendig», normalt politisk system
• Regime: normprodusent: demokratiske og rettsstatlige ambisjoner
• Internasjonal organisasjon: traktater mellom stater, og regulering av statlig virksomhet
• Overnasjonal: EU-nivået som primært nivå for organisering, makt, lojalitet
• EU er unikt mht. overnasjonalisering historisk og sammenlignet med alle andre IOer

Føderalt system: en unik form for internasjonalt fler-nivå-system 



Litteraturen om EU

• 1957 til 1990-tallet: 
• Europeisk integrasjon: Prosess-studiet

• EU var sett på som spesielt

• 1990-tallet til i dag:
• Nye spørsmål: 

• Hva slags system er det? «Nature of the Beast»

• Hva slags konsekvenser har det for staten? «Europeisering»

• Hva slags internasjonal rolle har EU? «Global makt?»

• Økt krise-fokus



EU og krisene
EU på mange måter et eksperiment i politisk og økonomisk integrasjon mellom stater

• Innebygget konflikt mellom ulike posisjoner - kompromisser. Gradvise og større skritt mot mer 
integrasjon. Men også tilbakeskritt og kriser

• EU alltid utviklet seg gjennom kriser – ikke noe nytt

• Men: Dagens kriser likevel annerledes 

- Flere, parallelle, går til kjernen av hovedområdene innen EU integrasjonen

- Utfordrer solidaritet og institusjonenes evne til å respondere

- Utfordrer grunnideen om stadig mer integrasjon

- Utfordrer solidariteten mellom landene 

- Vil institusjonene og medlemsstatene sammen håndtere dette? Styringsproblemer og vanskelig å finne 
felles løsninger. Vi kan lære om hvordan EU fungerer gjennom å studere kriser.
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situations where events and demands interact in a highly 
variable, inconsistent, unexpected, and/or unpredictable 
manner. 

Grunnleggende
turbulens





Crisis vs. turbulence



Kriser og generelle 
utfordringer

• Hovedutfordringen er flernivåstyring i systemer som er 
turbulente: Hvordan koordinere både mellom nivåer og 
innad i hver enkelt stat, samtidig?

• Balansering av kontinuitet og endring: Mot dynamisk 
resilience = robusthet

• Balansere effektivitet og legitimitet: Funksjonell 
problemløsning kombinert med legitimt styresett. Boken til 
høyre viser hvordan EU funksjonelt har håndtert fem kriser 
rimelig godt, men med demokratiske kostnader. Største 
utfordring synes ikke å være policy-problemer, men polity-
problemer. Polen, Ungarn, Brexit.



Scenario 1. breaking down?

Scenario 1: EU i krise – EU som vi kjenner det i oppløsning pga. manglende evne og vilje til å 
finne felles løsninger

Rasjonell aktør-forklaringer: 

Logic of consequences/nytte-logikk 

• Aktører handler for å maksimerer interesser i lys av info

• Knytter EU integrasjon/internasjonalt samarbeid til summen av medlemslandenes 
interesser 

• Når krise; mer fokusert på egne interesser – ikke evne/vilje til å finne felles løsninger

• Resilience: In the face of turbulent conditions, resilience implies taking steps to 
maintain and restore equilibrium conditions. A resilience strategy builds 
organizations that can resist, ride out, or bounce back from a storm.

• Identitetspolitikk også: Skillelinjeteori: Ny transnasjonal skillelinje. EU funksjonell respons på felles 
utfordringer, men kolliderer med lokale identiteter.  
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Alternative senarioer

• Scenario 2: ‘Muddling through’: EU håndterer kriser gjennom sti-avhengig (path dependent) 
atferd, inkrementelle tilpasninger basert på eksisterende institusjonelle strukturer. Layering

• Robustness: in the face of turbulent conditions, robustness implies adapting to changing conditions without trying to 
maintain or restore equilibrium conditions. A robustness strategy  builds organization that can flexibly change 
through innovation and adaptation. 

• Scenario 3: ‘Heading forward’ EU håndterer kriser gjennom mer integrasjon i respons til
‘punctured equilibriums’ – ‘critical junctures’ (hendelser som river opp balansen/enigheten i et 
system – muliggjør nye ideer, aktører, løsninger), eller store forhandlinger: Failing forward

marianne.riddervold@inn.no



Hovedobservasjoner:

• Brexit, migrasjonskrisen, legitimitets-krisen, finanskrise, Covid-19, 
Ukraina. 

Generelt:
• Heading forward – Brexit, migrasjon og Frontex/operasjoner, Finanskriser og 

økonomisk-monetær integrasjon, Covid-19 og helseintegrasjon, Ukraina og 
CFSP

• Muddling through – Brexit, finans, CFSP, migrasjon, legitimitets krisen, Covid-
19, Ukraina

• Breaking down: Legitimitetskrisen/Polen og Ungarn
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Hva betyr dette for EU integrasjonen?

• Bekrefter at EU utvikler seg gjennom kriser. Både 
muddled through og heading forward 

• Lærer mens man går
ref  2008 finanskrisen vs covid-19 finanskrisen (Hamilitonian 
moment)

• Gjensidig avhengighet 
• Oppfatning av krise 
• Ideer om fellesskap og solidaritet
• Spillover

Blir mer integrasjon/økt samarbeid – skrittvis men 
også større skritt, mulig traktatsendring

marianne.riddervold@inn.no, mari@nupi.no



Men: utfordringer

• Demokratisk underskudd øker med mer integrasjon i respons til krise
• EU mer makt til utøvende myndighet, uten parallell rolle til valgte

forsamlinger

• Retsstatsprinsipper og menneskerettigheter:
➢EU lever ikke alltid selv opp til egne standarder

• Ungarn og Polen

• Menneskerettighetsutfordringer EUs migrasjonspolitikk, brudd på
flyktningekonvensjonen?

marianne.riddervold@inn.no





Konsekvenser for staten
- Legitimt monopol/kontroll på (volds)makt

- Avgrenset til et gitt territorium

- Egen befolkning og statsborgerskap

- Egne politiske organer - regjering, parlament, domstol

- Demokratisk suverenitet: Befolkningen skriver egne lover og
fordeler egne ressurser gjennom frie valg



Konsekvenser av europeisk integrasjon

• Felles institusjoner og kjøreregler

• Mindre rom for nasjonal politikk

• Potensielt uklare ansvars- og demokratiske kontrollordninger

• Mer enhetlig iverksetting/praktisering av EU-politikk/-lovgivning  (dvs. 
mindre rom for nasjonal tilpasning i så måte)

• Samkjøring ("pooling") av administrative ressurser mellom land

• Spredning av "god styring" gjennom transnasjonale nettverk?



Et fokus på offentlig administrasjon:
1) Robusthet: Kombinerer kontinuitet og endring. Er en relativt stabil del av staten, 

og evne til rutine-reform 
2) Statens minne: Statens langtidsperspektiv og evne til å lære
3) Viktig for godt styresett
4) Produserer offentlige tjenester



Politisk-administrativt handlingsrom utfordres av 
endring av europeisk politisk orden:

• Sterkere integrert utøvende myndighet på EU-nivå: Kommisjonen 
og EU-byråene finner i økende grad hverandre som ‘partnere’

• Desentralisert administrasjon (direktorater) på nasjonalt nivå 
medfører at Kommisjonen og EU-byråer involverer seg direkte i 
hvordan EU-lovgivning skal praktiseres – uten å innlemme 
nasjonale departementer og politisk ledelse

• Administrative nettverk av fagmyndigheter i Europa – ofte med 
Kommisjonen og EU-byråene som ´hubs`

• Kommisjonen og EU-byråene fatter flere vedtak med bindende 
virkning i enkeltsaker. Endret lovgivningspraksis i EU: økt bruk av 
forordninger med direkte virkning, og mer lovpakker



EU som fler-nivå-system

EUs struktur trekker i retning av mer ‘direkte styring’ – og mindre ´indirekte´
(slik som er vanlig i internasjonale organisasjoner):

• Kommisjonens og EU-byråene representerer kapasitet for utøvelse av politiske 
vedtak – dvs. følge opp iverksettingen på nasjonalt plan

• Kommisjonens struktur hindrer nasjonal representasjon – fra topp til bunn. Dette 
gjør at Kommisjonen legger mer ‘overnasjonale’ hensyn til grunn for sine avgjørelser 
og kan opptre med egen agenda utenfor nasjonal kontroll

• Kommisjonen og EU-byråene kan søke samarbeid med nasjonale direktorat og tilsyn 
når de skal overvåke iverksettingen på nasjonalt plan – dvs. med nasjonale organer 
på ‘armlengdes avstand’ fra politisk ledelse. Slik kan nasjonale direktorat og tilsyn 
opptre med ‘to hatter’ – en nasjonal og en europeisk. 



Dette fremmer en ny form for integrasjon

• Flernivåforvaltningen
• Indirekte modell: Klassisk modell for nasjonal politisk styring

• Direkte modell: Ny utfordrende modell



Two forms of 
the 

administrative 
state

• Low turbulence and indirect multilevel public administration: 

• Westphalian territorial basis

• National sovereignty and poltical leeway

• Administrative leadership ultimately under political
control

• This hinders strong integration across levels of
governance



MINISTRY OF 
HEALTH

Norwegian directorate
of health

Norwegian Medicines
Agency

MINISTRY OF 
CLIMATE AND 

ENVIRONMENT

Norwegian  
Environment Agency

Directorate of cultural
heritage

MINISTRY OF 
JUSTICE AND 

PUBLIC SECURITY

National police
directorate

Norwegian directorate
of immigration

GOVERNMENT

PARLIAMENT

Model: the Norwegian Central 
Administration (example)





• High turbulence: Direct multilevel public administration

• Post-Westphalian format

• By-passing and challenging national sovereignty and 
political leeway

• Emphasizes administrative bodies and their networks

• Semi-autonomous administrative networks





Hvilken betydning har dette for statlig styring 
og politikkutvikling?
• Vi antar at forvaltningen er premissleverandør for politikk

• Beslutningsatferd i forvaltningen påvirkes av organisering av 
forvaltningen 

• Gjennom administrativ integrasjon inngår norsk forvaltning både i et 
nasjonalt – og i et overnasjonalt – forvaltningssystem 

• Vi antar at begge forvaltningssystemene påvirker beslutningsatferd 
blant byråkrater, 
• f.eks. kan anta at byråkrater som er utsatt for EU styringssignaler, vil 

vektlegge/prioritere disse mer enn byråkrater som er mindre utsatt 





67,1 prosent 

53,3 prosent

28,5 prosent 



+16,9 prosent

+ 20,4 prosent 





Oppsummert

• EU bygges gjennom kriser, men med mulige demokratiske 
utfordringer

• Robusthet ligger i flernivåadministrasjon og i EUs erfaringer med å 
bygge integrasjon gjennom kriser

I sum: EU er tilstrekkelig konsolidert som et robust politisk system til å 
ikke bryte sammen når neste krise kommer – energi/krig/... De bidrar 
snarere til systembygging.


