
Hvilke muligheter har fylkesnivået for 
å bidra til at NAV skaper 
organisasjonslæring gjennom 
verktøyet?

v/ Unni Wang Sellin, Fagdirektør i NAV Innlandet



• Rollen til fylkeskontoret –
støtte og styre – balansegang 
mellom dette og det myndige 
NAV-kontoret

• Bistå og følge prosesser – ha 
en pådriverrolle og skaffe 
innsikt og involvering

• Sørge for at erfaringer deles 
og læring skapes på tvers

• Være med og sette retning -
også for kompetansearbeidet

Fylkesnivået i NAV



Utvikling av kompetanseledelse – vår tenkning



// NAV

• Gjennomført bruk av verktøyet i tre pilotkontorer
• Fylkeskontoret har vært tett på disse tre kontorene og tatt en 

samarbeids- og pådriverrolle i gjennomføringen av piloteringen 
og deltatt i sentral arbeidsgruppe

• Gjennom arbeidet fått en økt bevissthet for kompetansebehov
• Spennende å se hva piloteringen medfører videre av justering 

av verktøyet
• Jobbe systematisk med fagutvkling; bygge kultur for læring og 

struktur for deling – «»Strategi for fagutvikling for NAV i 
Innlandet – NAV-leder som kompetanseleder

• Strategien understøtter tanken om kompetanseledelse og hva vi 
tenker skal være retningen for oss videre for vårt 
kompetansearbeid

• Ivareta det myndige NAV-kontoret og samtidig understøtte det 
utviklings- og kompetansearbeidet som må skje ute i enhetene 
våre, som har kommet ulikt langt i sine prosesser

• Fylkeskontoret må sitte i førersetet for å bygge kultur for 
kompetansearbeid og læring – og vi må begynne med oss selv

• Gjennomgang av verktøyet i egen avdeling – fagpersoner må 
vite hva dette dreier seg om for å kunne bistå godt

Kompetanseledelse



Strategien bygger på 
følgende prinsipper

Bruker- og praksisnær læring

NAV-leder er kompetanseleder

Systematisk bruk av nettverk

Jobbe kunnskapsbasert



// NAV

Forklaring til lysbildet: 
Organisering av fagutvikling NAV i Innlandet

= Læringssløyfe

= Fagnettverk på tvers av kontor

= Styringslinje

= Koordinering/ faglig støtte



// NAV

Generell og rollespesifikk grunnkom
petanse

Organisering av fagutvikling, NAV i Innlandet

Direktøren

Faglig støtte fra Statsforvalteren, fylkeskontoret, 
arbeidslivssenteret og tiltak

Gruppe-
veiledning

Læring gjennom 
systematiske 

evalueringer av  NAV-
kontorets tjenester

BrukerArbeidsgiver

Veileder

Læring 
gjennom 
praksis

INPUT:
God praksis, forskning, 
serviceklager, statistikk, 
undersøkelser, innsikts-
arbeid og tilsyn

NAV-leder

Verktøykasse:

- Metodikk
- Digitale verktøy
- opplæringspakker

Kommune-
direktøren/
Rådmannen



Hva må til av prosess videre?
- For  å få felles forståelse i fylkeskontoret

- Forankring i NAV-kontorene


