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Ny strategi for 

departementsfellesskapet 

2021 - 2025

Utvikles i to steg:

1. Overordnet strategi 

Beskriver nåsituasjon og utfordringsbildet, visjon 

og ønskede kjennetegn frem i tid, og strategiske 

retningsvalg for utforming av tiltak. 

2. Tiltaksoversikt

De konkrete tiltakene som skal gjennomføres for 

å virkeliggjøre strategien. 

Overordnet strategi er fastsatt av KMD 5. mai 

etter regjeringsbehandling og publisert 31. mai 

på regjeringen.no

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-strategi-for-utvikling-av-departementsfellesskapet/id2856176/


Utgangspunktet for strategien

• Det er store forventninger til 

forvaltningen. 

• Samfunnet blir mer komplekst, 

og flere politikkområder favner 

mer enn ett departement og mer 

enn én sektor. 

• Dette får konsekvenser for 

departementene
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Overordnet mål: Vi legger til rette for at prioriterte samfunnsutfordringer kan løses

Målområde 1 Målområde 2 Målområde 3

Mer samordnet utvikling og 
gjennomføring av politikk

Et sterkere 
departementsfellesskap

Styrket faglighet og en mer 
attraktiv arbeidsplass med mange 

muligheter

Det skjer gjennom:
• økt kvalitet på 

beslutningsgrunnlag
• tidlig involvering av andre 

departementer for å sikre helhet 
og bredde

• utvikling av arbeidsformer som 
kan gi merverdi og sikre forankring 
på tvers på områder med behov 
for vedvarende og bred 
samordning

• utvikling og vedlikehold av felles 
kunnskapsbaser på sammensatte 
politikkfelt

• mer samordnet, langsiktig og 
strategisk styring

• vekt på trinnvis reform

Det skjer gjennom:
• at vi bygger 

forvaltningskompetanse og felles 
kultur på prioriterte områder 

• at departementenes 
støttefunksjoner er fellestjenester 
som styres sentralt der det er 
effektivt og hensiktsmessig 

• systematisk beredskapsarbeid 
med læring og videreutvikling av 
rutiner, planer og øvelser 

• at vi har felles velferdstilbud som 
skaper 'vi' -følelse

Det skjer gjennom:
• styrking av embetsverkets 

faglighet innenfor politisk 
relevante rammer

• økt bevissthet om de syv pliktene 
for embetsverket

• satsing på kompetanse-utvikling, 
flere karriereveier og økt mobilitet i 
departementsfellesskapet

• at motiverte og kompetente ledere 
går foran som rollemodeller

• å videreutvikle nye arbeidsformer 
og ta i bruk verktøy som fremmer 
samhandling og innovasjon



Fem utviklingsområder

1. Forsøk og videreutvikling av arbeidsmåter som fremmer 

samordning og samarbeid på tvers for å styrke 

departementsfellesskapets arbeid med sektorovergripende 

samfunnsproblemer. 

2. Øke den strategiske orienteringen 3−6 år frem i tid og bidra til 

at departementene leder an i omstillingsprosesser. 

3. Videreutvikle administrative fellestjenester for økt kvalitet og 

effektiv ressursbruk.  

4. Styrke innsatsen for kompetanseutvikling i 

departementsfelleskapet 

5. Videreutvikle arbeidsformene i departementene og ta i bruk 

nye digitale løsninger.



Forutsetningene for videreutvikling er gode. 

• I Norge er det lang tradisjon for at 

politikere og embetsverk samarbeider 

godt og respekterer hverandres roller. 

• Embetsverket har tillit i samfunnet og 

vi har effektive overganger mellom 

regjeringer. 

• Departementene har vist at de er i 

stand til å håndtere kriser og til å endre 

seg når det trengs. 
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Endring i tidsbruk de siste 20 årene-

blikket vendes oppover

Kilde: Strømrapporten
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Utkast til effektkjede for oppfølging av ny strategi



Departementsakademiet: Kvalitet, relevans, departementsspesifikt
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Introduksjonsprogram 
for nytilsatte

Program for erfarne 
saksbehandlere

Samlinger -
byråkratrollen

E-læringskurs

"Praksis" – teste 
kunnskap i jobben.

Hospitering?

Program for 
mellomledere

Samlinger –
byråkratrollen, 

lederrollen

E-læringskurs

"Praksis" – teste 
kunnskap i jobben

Hospitering?

Program for 
toppledere

Samlinger

Deltakelse i 
kjernegrupper o.l.

Introduksjonsdag 1

E-læringskurs

Introduksjonsdag 2

Månedens tema/månedens frokost/lunsjseminar (pluss podkast/e-læring o.l.)

E-læringskurs

Seminarer i samarbeid med Partnerforum, NAF mm

Kurs i digitale verktøy mm i regi av DSS

Opplæring i regi av DFØ og andre aktører

Departementsintern opplæring

Mentorordning

Kilde: Etablering av departementsakademiet. Rapport mai 2021 



Bokmål mal:Tekst med kulepunkter

Målområde 1: Mer samordnet utvikling og 

gjennomføring av politikk

13.03.2020Arbeidsgruppens forslag til strategi 9

"Oppstrøms"

"Nedstrøms"

Forsøk med nye arbeidsformer 
som ivaretar systematikk, 
forpliktelse og forankring ved 
behov for høy grad av 
samordning over tid

Kilde: DFØ-notat 2020:3



Kjernegrupper skal:
• forankres på toppnivå

• utgjøres av deltakere fra flere departementer

• bidra til å styrke evnen til å løse prioriterte, komplekse 

samfunnsutfordringer

• bidra på områder der departementene er avhengige av 

hverandre for å nå målene

• selv utforme mandatet.

De samarbeidende departementene tar initiativet selv, KMD 
inviterer til oppstart, følger med og utvikler spilleregler.

To piloter er i gang: 
• Utsatte barn og unge. Ledes av BFD. ASD, JD, HOD, KUD og KMD 

deltar. 
• Kompetanse i staten og departementene. Ledes av KMD. KLD, 

UD, KD og JD deltar. 

Forsøk med kjernegrupper

BarnUnge21. Ut av blindsonene!



• God styring og ledelse på tvers av 

departementene som sikrer kapasitet, 

kompetanse, engasjement og 

oppslutning

• Løpende diskusjon, debatt og 

involvering om utviklingstrekk og 

veivalg som gjelder departementsrollen 

framover

Gjennomføring av strategien, hva er viktig for å 

lykkes?
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