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Utviklingen av den strategiske styringen i NAV

Partnerforum 



«Alle» kommer i kontakt med NAV

1/3 av stats-

budsjettet

Tjenester til 
2,8 mill. 

mennesker

60 ulike 
stønader og 

ytelser

Over 3 
millioner 

ytelsessaker



NAV er organisert i linjer - foreløpig

NAV Kontaktsenter

NAV Hjelpemidler

NAV Familie- og 

pensjonsytelser

NAV Kontroll

NAV Klageinstans

NAV Fylke

NAV Arbeidslivssenter

NAV Arbeidsrådgivning

NAV-kontor

i kommuner 

og bydeler

NAV Økonomi

pensjon

NAV Økonomi 

stønad

NAV Økonomitjeneste 

Arbeids- og velferdsdirektoratet

NAV Arbeid og 

ytelser

Arbeids- og

tjenestelinjen
Ytelseslinjen Økonomilinjen

Partnerskap 

med

422 kommuner



1. 2006 – 2010

– Etablering og reform

2. 2010 – 2015

– Konsolidering og retning 

3. 2015  - 2020

– Utvikling og kvalitet

4. 2020 –

– Digitalisering og hendelsesbasert innretning???.....

NAV har vært gjennom ulike faser



 Se fremover

 Øke forsiktbarhet – stø kurs

 Øke evne til å håndtere hendelser på veien

Hvor langt skal man se?....

Langsiktig styring



Omverden endrer seg raskere og raskere
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Mål og føringer 

Strategi

Operasjonaliseres i Langtidsplan

Demografi

Brukeratferd

Teknologi

Arbeidsmarked

Levekår og helse

Politiske trender

Andre aktører

Arbeid 

Samhandling

Kompetanse

Teknologi

Inkludering

Samfunnsaktør

Økonomiske rammer 

Samfunnsoppdraget

Lover og regler

Politiske føringer



 Samfunnet endrer seg raskt – NAVs

tjenester må gjenspeile og respondere 

på denne utviklingen.

 Refleksjon og diskusjon om muligheter 

og utfordringer gir bedre strategier og 

planer

 Ansatte i NAV er hovedmålgruppe, 

men vi ønsker å nå alle som er opptatt 

av arbeids- og velferdspolitikk

Hvorfor trenger vi en omverdensanalyse?



 Bidra med gode innspill

 Bidra med å prioritere

 Skape engasjement

Medvirkning bidrar til at alle ser i samme retning



Hovedfunn – og hva er nytt siden 2016?

Demografi

Brukerforventninger

Teknologi

Levekår og helse

Politiske trender

• Svakere befolkningsvekst enn antatt

• Størst brukervekst: Alderspensjon, hjelpemidler

• Moderat vekst for tjenester/ytelser i yrkesaktiv alder

• NAV må drives 15 pst. mer effektivt i 2030

• Raskere omstillingstakt – teknologi, globalisering, grønt 

skifte

• Lavere anslag for andel jobber som vil forsvinne grunnet 

automatisering, høy andel vil endres

• 1 av 4 fullfører ikke videregående skole

• NAV må lette omstillingene – bidra til yrkesmessig og 

geografisk mobilitet

• Gjennomgripende digitalisering, raskere utvikling

• Selvbetjening/automatisering, datadrevet 

beslutningsstøtte

• Fange opp livshendelser automatisk

• Påvirker hele NAV – samkjørt utvikling av regelverk, 

organisasjon, arbeidsprosesser, kompetanse

• Økende forventninger i takt med gode/tilpassede 

tjenester ellers

• Brukerbehov i sentrum/digitalisering: Mer 

makt/styring i egen sak, enklere å utnytte 

brukernes kompetanse

• 25 pst. har mangelfulle/fraværende digitale 

ferdigheter

• Kunnskapsbasert arbeids- og velferdspolitikk – styrt av 

samfunnstrendene, omstilling og bærekraft i særlig fokus

• Kontinuerlig høye forventninger til effektivisering

• Ikke tegn til økt politisk polarisering, men risikofaktor gitt 

utviklingen internasjonalt

• Økende inntektsforskjeller, unge voksne og enkelte 

innvandrergrupper mest utsatt

• Økt levealder og bedre helse, men trues av 

risikofaktorer som rusmidler og inaktivitet

• Færre på helserelaterte trygdeytelser, men høy 

omstillingstakt gir risiko

• Behov for tettere samarbeid med helse- og 

utdanningssektoren

Arbeidsmarked



Norge og NAV mot 2030

Folk flytter og eldes –
velferdsstaten utfordres

Raskere 
omstillingstakt

Nye forventninger 
og muligheter

Norge og NAV mot 2030

Folk flytter og eldes –
velferdsstaten utfordres

Raskere 
omstillingstakt

Nye forventninger 
og muligheter
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Norge og NAV mot 2030

Folk flytter og eldes –
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Raskere 
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Nye forventninger 
og muligheter



NAVs virksomhetsstrategi skal gi svaret på utfordringene
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 Mål vs mening

Hva vil man med en virksomhetsstrategi



Vi gir mennesker muligheter Tydelig, til stede og løsningsdyktig

Flere i arbeid

Bedre brukermøter

Pålitelig forvaltning

Åpen og samhandlende 

Synlig samfunnsaktør

Brukerdrevet utvikling 

Fremtidsrettet virksomhet 

Hva skal vi oppnå? Hvordan skal vi oppnå det?

NAVs virksomhetsstrategi



Fremtidsrettet virksomhet Åpen og samhandlende 

Synlig samfunnsaktørBrukerdrevet utvikling 

Utvikling som gir nytte for 
mottakeren

Innovasjon og læring

Digitalisering

Data-, innsikt-, og 
kunnskapsdrevet 

Sterkere samarbeid med andre 

aktører i samfunnet

Inkludering og medvirkning 

Åpenhet og deling av data

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

En organisasjon som  er i endring 
for å møte fremtidens behov

Videreutvikle partnerskapet

Utvikle kunnskap og kompetanse



NAVs

langtidsplan 

2020-23

Flere i arbeid

Bedre 

brukermøter

Pålitelig

forvaltning

Våre virkemidler og regelverk brukes 

slik at vi oppnår ønsket effekt

Vi gir arbeidsgiver god støtte 

ved ansettelse av utsatte grupper Vi bidrar til å lette omstillingene 

på arbeidsmarkedet gjennom økt 

arbeidsmarkedskunnskap og datadrevet 

beslutningsstøtte

Vi er premissgivere i 

samfunnsdebatten for

å få flere i arbeid

Vi deler relevante data 

og kunnskap med 

samarbeidspartnere 

Vi bruker primært ordinært arbeidsliv 

som arena for inkludering

Vi er pådriver for å utvikle kunnskap 

gjennom forskning, bruk av data og 

gjennom lokal tjenesteinovasjon

Våre tjenester til arbeidsgivere og personbrukere er 

tilpasset den enkeltes behov gjennom helhetlig og 

samordnet opptreden

Vi bidrar til å sikre god samhandling mellom 

helse-, og utdanningssektoren, arbeidsgivere, 

samt videreutvikle partnerskapet 

Vi kommuniserer slik at brukerne blir i 

stand til å ivareta sine rettigheter og 

plikter

Vi slutter å sende 

fysiske brev til bruker

Vi har god kunnskap om brukerne,

og kjenner deres behov

Våre tjenester er sømløse der andre 

samarbeidspartnere er involvert

Vi gjenbruker informasjon slik at 

bruker ikke blir spurt om 

informasjon vi allerede har eller kan 

få av andre

Vi gir brukeren innsikt til å ta 

valg i egen sak

Vi forebygger feil, misbruk 

og svindel av trygdeytelser 

og tiltaksordninger
Vi skal sikre en sømløs

opplevelse for bruker 

knyttet til livshendelser

Vi bidrar til kunnskapsbasert 

politikkutvikling med vekt på 

forsøk og effektevalueringer.

Våre medarbeidere og ledere utvikler og 

omstiller kompetansen løpende for å kunne 

imøtekomme brukernes forventninger 

Våre brukere opplever kortere 

saksbehandlingstid med riktig kvalitet

Vi forvalter regelverket likt, 

uavhengig av enheter og nivåer 

Vi legger til rette for personvern og 

rettssikkerhet i møtet med brukeren.
Vi er pådriver for å utvikle 

regelverk som gjør digitalisering mulig 
Vi er en lærende og 

innovativ organisasjon

Vi har hensiktsmessige systemer og 

styringsformer tilpasset gitte rammer
Vi leverer tjenester proaktivt og 

automatisert der det 

er relevant



 Handlingsrom og tillit

 God dialog både over- og underhånden

Hvor er departementet oppi alt dette?



https://web.microsoftstream.com/video/873d
bef6-5f49-4c7a-8480-df96a9a2444b

https://web.microsoftstream.com/video/873dbef6-5f49-4c7a-8480-df96a9a2444b


TAKK FOR MEG!


