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Forvalter 1/3 av statsbudsjettet 
dagpenger, arbeidsavklaring,    
rehabilitering, pensjon, barnestønader m.m.

2,8 millioner brukere 
over hele landet, i alle aldere

14 000 statlige ansatte 
1200 ledere, 70% kvinner, 
gjennomsnittsalder 50 år

NAV, Arbeids og velferdsforvaltningen



// NAV

Samfunnstrender og NAV mot 2035

Økte forventninger og 
muligheter

Raskere 
omstillingstakt

Svak befolkningsvekst, 
sterk aldring



// NAV

Bygger for lite på kunnskap
Vi tar i liten grad i bruk kunnskap fra 

forsøk og utviklingstiltak

Lærer for lite av hverandre
Erfarings- og kunnskapsdeling er ikke 

systematisk og helhetlig

Arenaer og nettverk usikre
Usikkert hvilke vi trenger / er velfungerende

Uklare roller og ansvar 
for kompetanseutvikling i og 

mellom nivåer i organisasjonen

Enkeltvis og fragmentert
Kompetanse ved enkelthendelser, 

regelverksendringer, IT-løsninger, ny metodikk

Kilde: innsiktsarbeidet i prosjektet Økt kompetanse i NAV

Kompetansesituasjonen i NAV
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• Kompetanse om innovativ og smidig utvikling 
av tjenester

• Systematisk kompetanseutvikling der læring 
er en integrert del av daglig virke

• Praksisnær kompetanseutvikling med 
tilrettelagte læringsarenaer

• Kompetanse- og endringsledelse der 
kompetanse er en del av strategisk utvikling 
av egen enhet

Raskere omstillingstakt krever  
• Kunnskap om brukergruppene
• Veiledningskompetanse, kommunikasjon og 

relasjonsarbeid
• Kunnskapsdeling og læring på tvers 

faglige kjerneområder - inneha kompetanse so 
dekker flere fagområde r

• Arenaer for refleksjon over egen praksis overfor 
brukerne der ferdighetstrening inngår

• Kunnskap om samarbeidspartnere, 
tjenester de kan tilby brukerne og 
effektene av disse

• Kompetanse i tverrfaglig og tverrsektorielt 
samarbeid mellom ulike tjenester, 
faggrupper, brukere og eventuelt 
pårørende

Mer samarbeid mellom sektorer krever Gjennomgripende digitalisering krever 
• Kompetanse om teknologi, analyse og bruk av 

digitale verktøy.
• Kunnskap om hvordan digitalisering påvirker 

arbeidsmarkedet for ulike yrkesgrupper.
• Kompetanse om bruk av digital teknologi i 

brukermøtene

Høyre brukerforventninger krever

Kompetansebehov i NAV



// NAV

Fra framtidsvisjon til å levere endring

Omverdensanalyse Strategi og 
langtidsplan

Overordnede 
prioriteringer 

neste år
Tildele ressurserSette 

retning
Levere 
endring

Framtidsbilde
De viktigste samfunnstrendene

som vil påvirke arbeids- og 
velferdsområdet fram til 2035 og 

konsekvenser de kan ha for NAV.

Strategi og 
langtidsplan

overordnede mål og 
innsatsområder. 

langtidsplanen er en 
konkret plan for å innfri 

de neste fire årene

Overordnede 
prioriteringer

De viktigste prioriteringene 
som vil bevege NAV i riktig 

retning det neste året.

Ressurser
Sikre nok ressurser til å 

levere på prioriteringene, og 
etablere målbare 
suksesskriterier



// NAV

Sånn jobber vi

Lærer gjennom praksis
Arbeidsplassen er den viktigste 

læringsarenaen

Utvikler gradvis 
og tilpasset behov
Unngår store feilskjær,
forankrer fortløpende

Tett samarbeid 
Sikrer kvalitet og sparer tid



Kompetanseledelse

Praksisnære læringsmetoder

Strukturer forkunnskapsdeling  
og kompetanseutvikling

Rammeverk for kompetanse

Innsatsområder 
for systematisk 
kompetanse-
utvikling i NAV 



// NAV

Helhetlig 
kompetanse 
modell

Erfaringsbase

Kompetanse-
ledelse 
prosess-
støtteverktøy

Veiledning 
Inkludering
Arbeidsmarked
Forvaltning

…eksempler på hva vi utvikler
Enkel, oversiktlig og systematisk fremgangsmåte som 
viser hvordan kompetanse kan utvikles og 
vedlikeholdes på ulike fagområder i hele etaten.

Enkelt å finne andres erfaringer i NAV 
Enkelt å dele egne erfaringer
Styrke utviklingsarbeidet

Styrke kjerneområdene veiledning, inkludering, arbeidsmarked, 
forvaltning. Språkkompetanse integreres i kjerneområdene
Metoder og modeller for praksisnær-/arbeidsplasslæring
Utgangspunkt: daglig og praktisk arbeid, koblet til kunnskap

Nettbasert støtteverktøy ledere og medarbeidere bruker for å 
utvikle kompetanseledelse. 
Gjennom arbeidet med kompetanseledelse styrkes NAV som 
lærende organisasjon



// NAV

Foto: Drew Beamer

Hva ønsker vi å få til fremover



// NAV

Kompetanse gis høy prioritet i hele NAV

Gode strukturer for systematisk 
og kontinuerlig kompetanseutvikling 

Arbeidsplassbasert læring 

Ledere involverer medarbeidere i arbeidet 
med kompetanseutvikling

Samhandling internt og ekstern med 
kolleger, brukere, næringsliv,
arbeidsgivere, utdanning, forskning etc. 

Ledere og medarbeidere har tilgang på og 
tar relevant kunnskap i bruk.


