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Agenda

DFØ-blikk på virksomsomhetsstrategi

• Hva er virksomhetsstrategi?

• Virksomhetsstrategi og forholdet mellom 
departement og underliggende virksomhet

• Hvorfor – hva er formålet med en 
virksomhetsstrategi?

• Hvordan gripe an arbeidet med strategi? 
– noen tips og råd



Økonomiregelverket Samfunnsoppdraget

Hva er spesielt med 

strategi i staten? 
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Virksomhetsstrategi i staten er en 
framgangsmåte for å nå 
virksomhetens overordnede mål. 

Virksomhetsstrategi Staten Overordnede målFremgangsmåte

Definisjon:



?
Prop. 1 S

Instruks

Tildelingsbrev

Årsrapport

Virksomhetsplan



Utvikling og oppfølging av strategien

Vår dialog med brukerne viser at departementet ofte er involvert underveis når 

strategien utarbeides. Dialogen kan for eksempel handle om disse temaene:

• Omverdensanalyse

• Scenariotenkning

• Overordnede veivalg og satsninger



Virksomhetsstrategien i etatsstyringen – sitater 

• «Den regelmessige dialogen vi har med departementet er viktig 
for oss for bygging av tillit. Handler først og fremst å levere på 
det vi skal, og hvis ikke er det viktig at de forstår hvorfor ikke. 
Hvis ikke blir det detaljstyring fra departement som de føler er 
nødvendig» - virksomhet

• «Departementet må forstå hva virksomhetsstrategien innebærer 
– kanskje nettopp for å unngå å gå inn på feil ting hos 
virksomheten» - departement

• «Så lenge det går greit tror jeg departementet gir beng i 
hvordan, satt på spissen. På noen ting er de veldig i detaljer på 
enkeltsaker. Andre ganger ikke» - virksomhet
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Hva skal strategien hjelpe 

virksomheten med?
Hva er muligheter og utfordringer, 

nå og i framtiden? 

Hvilket handlingsrom

har vi? 

Hvem blir påvirket av 

strategien? 

Hvor langt tidsspenn er det lurt å 

tenke i? 

Hvordan gripe an arbeidet med strategi?

Hvordan skal strategien 

henge sammen med resten 

av virksomhetens styring 

og ledelse?



Retning i det 

daglige virket

Helhet og 

langsiktighet

Nytenkning

Gjennomføringskraft

Retning for kortsiktige 

tiltak

Kultur og samarbeid

Felles forståelse

Forankring og aksept Forståelse overordnede mål

Retning langsiktige 

tiltak

Utviklingsområder

Målrettede 

omstillingsprosesser

Mulighets- og 

utfordringsbildet

Bedre måloppnåelse

Hva skal strategien hjelpe virksomheten med?
A



Hvordan forholder 

virksomhets-

strategien seg til 

nasjonale og 

tverrsektorielle 

strategier?

Hvordan brukes 

strategien i dialogen 

mellom 

departement og 

virksomhet?

Hvordan henger 

mål og strategi 

sammen i 

virksomheten?

Hvordan påvirker 

strategien prioritering, 

planlegging og 

budsjettering av 

konkrete tiltak og 

aktiviteter i 

virksomheten?

Er måten vi 

jobber på i 

tråd med 

strategien?

Bidrar 

strategien til at 

vi oppnår de 

resultatene vi 

ønsker?

B



OPPSUMMERING



Nettside om virksomhetsstrategi på dfo.no

https://www.youtube.com/watch?v=C5hkTiEL_tY


Takk for oppmerksomheten!

siri.ellingsen@dfo.no

98814330
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