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Sentraladministrasjonsundersøkelsen 2016
Undersøkelsen representerer en oppfølging av fire tidligere spørreundersøkelser som
omfatter hele den norske sentralforvaltningen. Undersøkelsen startet med Maktutredningens
departementsstudie i 1976 med professor Johan P. Olsen som prosjektleder. Ti år etter ble
det i regi av Forskningsrådets innsatsområde ’ledelse, organisasjon og styringssystem’
(LOS), gjennomført en nært beslektet undersøkelse. I 1996 og 2006 ble den tredje og fjerde
tilsvarende undersøkelse gjennomført, den gang i regi av ARENA, Universitetet i Oslo, i
samarbeid med Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen.
Siden siste undersøkelse har et nytt tiår passert, og vi ønsker igjen å følge opp mange av de
samme temaene. Undersøkelsen i år gjennomføres og finansieres av Universitetet i Oslo i
samarbeid med Universitetet i Agder og Universitetet i Bergen. Den tekniske utførelsen skjer
i regi av NSD - Norsk senter for forskningsdata AS som også ivaretar personvernhensyn i
datainnsamlingen. Vi vil med dette få et - i internasjonal sammenheng - enestående innblikk
i utviklingstrekk mht. forvaltningens arbeidsformer, personalsammensetning og
verdiorientering over en 40-års periode. Vi tror at undersøkelsen vil bidra vesentlig til
forvaltningens selvforståelse, samfunnets forståelse av den, og dermed til arbeidet med å
vedlikeholde og skape en god forvaltning.
Spørreskjemaet inneholder også noen spørsmål som er spesielt utarbeidet for det
regjeringsoppnevnte lovutvalget som skal gå igjennom Forvaltningsloven, under ledelse av
professor Inge Lorange Backer, oppnevnt ved kongelig resolusjon 23.11 2015.
Prosjektledere er professor Per Lægreid, Universitet i Bergen og Rokkansenteret,
professorene Tom Christensen og Morten Egeberg, Universitetet i Oslo, og professor Jarle
Trondal, Universitetet i Agder. Alle forskerne har stått sentralt som prosjektmedarbeidere og
prosjektledere i de tidligere departementsundersøkelsene.
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