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Prisen for taushet

4. august. Det er fortsatt ferie, solen skinner 
og jeg burde ha vært ute på fjorden. Men 
jeg sitter på kjøkkenet med en kaffekopp 
og følger direktesendingen som skal gi klar-
het i hvordan trygdeskandalen kunne skje. 

En formulering brenner seg fast i minnet etter at jus-
professor Finn Arnesen, leder av granskingsutvalget, 
oppsummerer rapporten: «fravær av diskusjon».

Dette kommer til å skje igjen, tenker jeg. Fortielse og 
fravær av diskusjon er ikke ukjent i offentlig forvaltning. 
Rapportens beskrivelse av håndteringen internt kunne 
ha vært en beskrivelse flere vil kjenne seg igjen i: «Hånd-
teringen av denne saken innad i Nav-systemet bærer et-
ter utvalgets syn preg av mangel på varslingskultur, an-
svarspulverisering og en uakseptabel mangel på proak-
tivitet.»

Jeg forstår hvorfor det blir slik. Offentlige ledere job-
ber i forlengelsen av forvaltningen og tar sjelden plass på 
eget initiativ når det gjelder åpen offentlig diskusjon innen-
for egen sektor eller egen virksomhet. Selv om det ofte 
er de som best kjenner hvor skoen trykker og har den 
beste innsikten i hvordan det ser ut når politikk skal om-
skapes i handling. 

Det er heller på ingen måte spesielt enkelt for en saks-
behandler å påpeke juridiske feiltolkninger i form av et 
varsel i egen organisasjon. – Dette er et lederansvar, sier 
rapporten. Ja, men hvilket handlings- og ytringsrom har 
egentlig en leder i offentlig sektor til å ta ansvar?

Det utenkelige scenarioet. Tenk deg følgende scenario. 
En leder i offentlig sektor tar selv initiativ til åpent å dis-
kutere en situasjon eller praksis der egen organisasjon 
kan ha begått feil, og hvor det råder usikkerhet som kre-
ver en bredere faglig diskusjon. Konsekvensene av åpen-
heten kan føre til avdekning av feil praksis. Hvor ofte skjer 
det?

Jeg forstår godt hvorfor det skjer sjelden. Som leder i 
offentlig sektor er det ikke rett frem å invitere til en åpen 
dialog eller varsle om mangel på fagkompetanse eller 
mistanke om alvorlig svikt i eget system. Det er jo gode 
grunner for hvorfor et «sololøp» fra offentlige ledere ikke 
er helt comme il faut. 

Det kan lett oppfattes som at man gjør egen organisa-
sjon dårlig eller tar en politikkskapende rolle. Sånt kan 
skape støy, og slike saker skal håndteres under radaren. 
Bekymringer fra en leder skal helst ikke etterspores skrift-
lig. Om du som leder allikevel velger å ta opp saker som 
kan skape ekstern støy, tas det først opp i dialog med sty-
releder/styret/departementet, avhengig av styringsmo-
dell og tilknytningsmodell til forvaltningen. 

Skyves fra skanse til skanse. Dersom styreleder/styret 
ikke tar lederens bekymringer på alvor, kan man orien-
tere departementet. Der kan informasjon og diskusjon 

stoppe opp på et lavere nivå, slik at bekymringen eller 
saken aldri når opp til politisk ledelse. De har handlings-
plikt, minimum diskusjonsplikt, dersom de er kjent med 
ting som ikke fungerer.

Blir derimot mistanke og påstander rettet fra mediene 
først, er forhåndsdømming og omdømmerisiko allerede 
i spill, selv om det i ettertid kan vise seg at det ble med 
mistanken. Man skyves fra skanse til skanse da kravet om 
at noen må ta ansvar ved å gå, blir den gjengse drama-
turgien. 

Og det er en velkjent dramaturgi man er redd for i det 
offentlige, for det handler om politikk og statsråder i fritt 
fall. Derfor unngår mange ledere å være proaktive i saker 
som det opplagt er av interesse å diskutere for samfun-
net. Det er svært risikofylt. De færreste tar den risikoen 
selv om de innerst inne vet at det er rett.

Hvis vi skal tro granskningsrapporten, er fravær av dis-
kusjon og proaktivtet reelle årsaker til at saker som tryg-
deskandalen skjer. Kan offentlige ledere gis mulighet til 
å initiere krevende diskusjoner, dele erfaring, påpeke tvil 
og utfordre egen praksis? Eller vil diskusjonsinnspill opp-
over og utover egen organisasjon for alltid begrenses til 
kontrollerte eiermøter, uformell dialog eller høringsut-
talelser?

«Systemsvikt» er lik «menneskesvik». NAV-skandalen 
er en omfattende nasjonal rettsvillfarelse. I dag fremstår 
det som kuriøst at premisset om at norske borgere også 
er EØS-borgere og at norsk rett er underordnet EØS-rett, 
ikke har vært fulgt av aktører som domstolene, Trygde-
retten, påtalemyndigheten, advokatstanden, mediene, 
storting og regjering. Alle bærer de et medansvar for at 
trygdeskandalen har fått utvikle seg slik den har gjort. 

Her har jo forvaltningen og departement samtidig et 
ansvar for å påpeke at norske politikeres iver etter å kom-
me trygdeeksport til livs gikk for langt og ikke sto seg ju-
ridisk. Noen i forvaltningen forsøkte å komme med fag-
lige innspill om dette, med lite resultat. Heller virker det 
som om hele statsapparatet har tilpasset rettsforståelsen 
til politikken, men altså på feil premisser. Kunne dette 
vært unngått dersom offentlige ledere hadde hatt større 
frihet til å uttrykke seg i kraft av egen posisjon? Jeg vet 
ikke, men jeg tror det.

Jusprofessorens tre ord, «fravær av diskusjon», må vi 
ta på det dypeste alvor, da de favner langt utover trygde-
skandalen. Skal vi hindre fremtidige og utilgivelige kon-
sekvenser som er i nærheten av det enkeltpersoner har 
måttet oppleve i NAV-skandalen, må politikerne og media 
etterstrebe å gjøre det mulig for offentlige ledere som 
jobber i forlengelsen av forvaltningen, å proaktivt disku-
tere mulige, komplekse saksbehandlingsfeil eller praksis 
som kan ramme enkeltpersoner, så tidlig som mulig. Og 
offentlige ledere må i større grad selv våge å fylle ytrings-
rommet.

Lytt nøye på det makta teier om, skrev lyriker Arnljot Eggen.  
Fortielse og fravær av diskusjon er ikke ukjent i offentlig  

forvaltning. Systemsvikt av NAV-skandalens kaliber  
kommer trolig til å skje igjen.
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