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Hege Merete Pettersen

Mål for dagen
Dialog og innspill til virksomhetsstrategien for
NAV mot 2030
• Invitasjon fra Hans Kristian Holte
• Hva har vi gjort i Trøndelag?
• Hvorfor ny virksomhetsstrategi?
• Prosess
• Trender
• 3 spørsmål
Forhåndsutsendt:
• Invitasjon fra arbeids og velferdsdirektør Hans Kristian
Holte
• Trøndelags omverdensanalyse
• Link til Meld. St. 14 (2020–2021) Perspektivmeldingen
2021
• 3 spørsmål

INVITASJON fra arbeids- og velferdsdirektøren til
å bidra i arbeidet med å utforme ny
virksomhetsstrategi
• Partnerskapet mellom stat og kommune er unikt.
• Vi skaper velferd i fellesskap, sammen med
innbyggere og lokalsamfunn hver eneste dag
• Kommunene og staten eier NAV-kontorene sammen
• Kontorene er avgjørende for at NAV skal levere på
sitt oppdrag
Overordnet mål og utfordringsbildet er felles.
• Hvordan operasjonaliserer vi dette til våre felles
lokale mål, strategiske veivalg og etter hvert
prioriteringer?

// NAV

Forskning har pekt på at manglende felles mål mellom stat og kommune er et problem

Prosjektet
SPAGATEN
Hvordan hente kraften ut av laget
rundt NAV-kontoret?

Hvorfor er det behov for ny
virksomhetsstrategi i NAV?
• Vi må utvikle oss videre og møte
de utfordringene
omverdensanalysen peker på
• Samle NAV om en felles fremtidig
retning
• Prioritere det som er viktigst av
utvikling for å nå vår mål /
retning

Hva ønsker vi å oppnå med ny strategi?

Strategisk retning

Forbedre

Mobilisere

Tydeliggjøre hva fremtidens NAV skal være

Mer effektiv ressursbruk og bedre
samhandling

Skape energi i organisasjonen

Vurdere NAVs innretning, oppgaveportefølje
og virkemidler – tilpasset brukernes behov

// NAV

Likebehandling av regelverk

Sette agendaen og ta initiativ i
samfunnsdebatten for å skape
handlingsrom

Videreføre/styrke digital transformasjon

Tydeliggjøre prioriteringer over tid og
etablere konkrete effektmål

Forenkle sammenhengen mellom
tildelingsbrev, målstruktur og intern styring

Vurdere organisatoriske endringer

Gi positiv fremtidstro for ansatte
Være en moderne og ledende etat
Styrke brukerperspektivet/-medvirkning

NAV - lovgrunnlag og tildelingsbrev
Lovgrunnlag, bl.a. NAV-lovens kapittel 3
q Arbeids- og velferdsetatens og kommunenes felles lokale kontorer
Tildelingsbrev til Arbeids- og velferdsdirektoratet for 2021
Kapittel 3 Mål
q Flere i arbeid
q Gode levekår for de vanskeligst stilte
q Sikre økonomiske rettigheter gjennom god ytelsesforvaltning
q Tilgjengelige tjenester med god service
Kapittel 4 Forvaltning, styring og utvikling, punkt 4.2 Utvikling av partnerskapet
q Legge til rette for et godt og likeverdig samarbeid mellom stat og kommune om Navkontorene i partnerskapet.
q Arbeidet med å ta i bruk mulighetene i partnerskapet og understøtte samordningen av
de kommunale og statlige tjenestene i Nav-kontoret.

NAV skal bidra til at flere kommer i arbeid og færre
på stønad, og samtidig sørge for at de som trenger
det, får rett ytelse til rett tid.

q Videreføre en god dialog med kommunene for lokalt tilpasset tjenesteutvikling og
innovasjon og for å utvikle Nav-kontorer med tilstrekkelig kapasitet og kompetanse, til
beste for brukerne.
q I samarbeid med kommunene, vektlegge tjenesteutvikling og digitale løsninger som
understøtter helhetlige og samordnede tjenester i NAV-kontoret.

Informasjon om prosess - overordnet nasjonal plan for strategiprosessen
2. kvartal 2021

3. kvartal 2021

4. kvartal 2021

1. halvår 2022

2. halvår 2022

2023

Fase 1 Etablere visjon og langsiktig målbilde
§ Etablere felles forståelse av nåsituasjon og
fremtidig muligheter
§ Utforske mulige retningsvalg og
ambisjoner for NAV
§ Revidere visjon
§ Utarbeide langsiktig målbilde

Fase 2
Utarbeide strategiske
prioriteringer

§ Utforske satsingsområder
og prioritere disse på
mellomlang sikt
§ Utarbeide overordnede
prioriteringer på lang sikt
§ Konkretisere effektmål
§ Utarbeide prinsipper for
mål og handlingsplaner
for kommende år

// NAV

Fase 3
Vurdere organisatoriske
justeringer

§ Revidere verdier
§ Vurdere behov for endringer
i NAVs organisering
§ Beslutte ny organisasjon

MANGE INTRESSENTER

// NAV

Det er i kommunen innbyggerne/brukerne bor og lever sine liv

Som underlag i NAVs strategiprosess
utarbeider vi en analyse av nåsituasjon og trender

// NAV

Hva vet vi allerede?

Hva må vi forstå bedre?

Hva betyr det for oss?

Sammenstilling av den
eksisterende innsikten vi har
tilgang til om nåsituasjon,
utfordringer og trender

Dypdykk og ytterligere analyser
av utvalgte tema som vi mener vil
bli viktig for NAV fremover.

Oppsummere samlet innsikt og
peke på de viktigste spørsmål og
veivalg vi må ta stilling til som
følge av dette.

Omfattende faktagrunnlag

Trender
Innsikt; Politikk, rammevilkår og omverden
Ø Trangere budsjetter
Ø Økt behov for tverrsektorielt samarbeid
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Det grønne skifte endrer arbeidsmarkedet
Økende kompetansegap mellom arbeidstakere og tilgjengelige jobber
Internasjonalisering, globalisering og fokus på bærekraftsmålene
Økte forventninger fra brukerne – skreddersydde tjenester
Økt fokus på læring hele livet
Moderat befolkningsvekst, lavere innvandring ,en økt innvandrerbefolkning
Høy sysselsetting, høyt utdanningsnivå og gode levekår
For mange arbeidsføre er på statlige ytelser
Økt sentralisering (men digitale verktøy skaper nye muligheter..?)

Ø Aldrende befolkning
Ø Ny forskning og metodeutvikling, eksempelvis innen velferdsteknologi
Ø Gjennomgripende digitalisering
Ø Raskere omstillingstakt
// NAV

Kompleks organisasjon og
manglende felles
forståelse

• Samfunnsoppdraget forstås ulikt i ulike deler av
etaten og mellom stat og kommune.
• Vi mangler felles mål på tvers av linjene.
• Partnerskapet oppleves som en spagat for
lederne i NAV-kontorene. Stat og kommune
mangler felles mål, og det er også ulike lønns- og
arbeidsvilkår for de ansatte.
• Det er mange utviklingsinitiativ, men initiativene
er ikke koordinert.
• Linjene erfarer at de bruker mer ressurser på
intern administrasjon og ad hoc-henvendelser
enn før.

Hvordan lykkes sammen?
Refleksjon, innspill og prioritering

Hvilke muligheter og/ eller utfordringer, gitt innsikt
om nåsituasjon og trender, mener du/dere at
partnerskapet bør jobbe videre med i fellesskap for
å levere gode koordinerte tjenester for innbyggerne
i egen kommune?
Ut fra identifiserte muligheter/utfordringer;
Hva mener du/dere bør være retningen for NAVs strategi?
I prioritert rekkefølge. Hvilke strategiste grep (tiltak)
vil du/dere foreslå?
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