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Norsk mal:Tekst med kulepunkter

Arbeids- og sosialdepartementet

Identifisert behov for dialog om strategiske 

spørsmål

• skape en arena for systematisk gjennomgang og analyse 

av sentrale utfordringer og ulike scenarioer

• identifisere, analysere og drøfte mål, strategier, initiativ og 

tiltak for å møte utfordringene

• drøfte konkrete prioriteringer og satsinger (porteføljen) 

som vil ha betydning for ASDs (ramme)styring og 

direktoratets strategiske beslutninger og operative 

porteføljestyring, mv.
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Norsk mal:Tekst med kulepunkter

Arbeids- og sosialdepartementet

Fast dialog om strategi og prioriteringer

To styringsmøter i året med særskilt og relativt fast dagsorden:

• Møte 1 vår: drøfte utfordringer, målbilder, prioriterte initiativer, 

langtidsplan og konsekvenser for rammene

• Møte 2 høst: Konkrete prioriteringer og fremdrift

Forberedt dagsorden i fagmøter
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Norsk mal:Tekst med kulepunkter

Arbeids- og sosialdepartementet

Hvordan lage en bro mellom kort og lang sikt   

Nå

Fremtid

Strategi

 Demografi

 Sysselsetting

 Automatisering

 Profilering

 Kunstig intelligens

 Helhetlig informasjons-
forvaltning

 Sikkerhet og personvern

Hva vi legger i det 

 En organisasjon som  er i endring for å møte 

fremtidens behov. 

 Videreutvikle partnerskapet

 Utvikle kompetanse 

Fremtidsrettet virksomhet

 Utvikling som gir nytte for mottakeren  

 Innovasjon, kunnskap og læring 

 Digitalisering 

Brukerdrevet utvikling Synlig samfunnsaktør

 Sterkere samarbeid med andre aktører i 

samfunnet

 Inkludering og medvirkning 

 Åpne data

Åpen og samhandlende 

 Benytte vår kunnskap og erfaring til å påvirke og 

bidra inn i samfunnet 

 Styrke vår rolle i lokalsamfunnet og være en 

naturlig samarbeidspartner for arbeidsgivere og 

næringsliv

 Kjenne markedet og skape relasjoner

Pålitelig forvaltningBedre brukermøterFlere i arbeid 



Norsk mal:Tekst med kulepunkter

Arbeids- og sosialdepartementet

Etatsstyring – Tre ulike nivåer

FINs veileder i etatsstyring (2012) :

• Konstituerende styring: betegner fastlegging av virksomhetens formål og virkeområde, valg av 

tilknytningsform, styringsregime og finansiering. Lover og forskrifter som setter rammer for hvordan 

virksomheten skal virke, ses også som en del av den konstituerende styringen.

• Strategisk styring: betegner styring og tilrettelegging av formålstjenlige rammebetingelser for 

virksomheten i form av regelverk og modeller for finansiering, og å fastsette hovedmål og sentrale 

veivalg for virksomheten.

• Operativ styring: omfatter den løpende etatsstyringen for å følge opp at virksomheten 

gjennomfører aktiviteter i tråd med Stortingets vedtak og forutsetninger og departementets fastsatte 

mål og prioriteringer, gir relevant og pålitelig rapportering, bruker ressursene effektivt, utvikler 

virksomheten mm



Konstitusjonell, strategisk og operativ styring
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En overordnet illustrasjon av nivåer og sammenhenger i helhetlig styring og dialog 

Sektormål og 
prioriteringer

• Prop. 1 S 

Oppdraget

• Tildelingsbrevet

Gjennomføring

• Tertial- og 
årsrapport

Oppfølging

• Styringsmøter

Korrektive tiltak

• Referater, brev, 
el.

Årlig styringshjul – Mål og resultatstyring

Økonomiske rammer (ressursgrunnlag)

Analysen og utfordringene Strategi og innsatsområder 
Prioritering og 
gjennomføring 



Strategisk dialog – retningsvalg og initiativer 
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Rammeverket for forvaltningen

"NAV reformen" Ytelsene Tjenestene

Strategisk forankring og dialog om  utvikling på lengre sikt

Fig. Forenklet illustrasjon

Perspektivmeldingen
Omverdenanalysen
Kunnskap/FoU mm

Meld. St. 33 og
Virksomhetsstrategi

Åpen og samhandlende 

Synlig samfunnsaktør

Brukerdrevet utvikling 

Pålitelig forvaltningBedre brukermøterFlere i arbeid 

Visjon
Vi gir mennesker muligheter 

Verdier
Tydelig, til stede og løsningsdyktig

Fremtidsrettet virksomhet 

Arbeidsgivers behov 
for NAV-tjenester 

dekkes

En betydelig del av 
brukeroppfølgingen 

skjer i egen regi

Vi praktiserer individuell veiledning 
til arbeidssøkere med sammensatte 

behov

Målrettet 
kompetansebygging for å 

tilby bedre tjenester til 
arbeidsgiver

Vi bruker primært 
ordinært arbeidsliv 

som arena for 
inkludering

Arbeidsgiver får god støtte ved 
ansettelse av utsatte grupper

2018 2019 2020 2021 Flere i 
arbeid

Målrettet
samhandling med 
arbeidsgivere

Effektive virkemidler

Rask og riktig
inntektssikring for

arbeidsytelsene

God tverretatlig 
styring av A-
krimområdet

NAVs virkemidler  og 
regelverk brukes og 

utvikles slik at vi 
oppnår ønsket effekt

Økonomisk 
handlingsrom

Målbilder
"operasjonalisert"

Utviklings-
porteføljen



Norsk mal: Kapittel / Temaside BLÅ

Arbeids- og
sosialdepartementet

Takk for oppmerksomheten


