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Vi gir mennesker muligheter 

Arbeid 
Meningsfull aktivitet 
Inntektssikring  



Et velfungerende PARTNERSKAP er en forutsetning for at 
vi skal lykkes med samfunnsoppdraget:  
 

 
           Flere i arbeid og aktivitet -  færre på stønad 
 



 
Hvorfor må vi som eiere 

omstille NAV? 

  



 Lav arbeidsledighet 
 Økt etterspørsel etter arbeidskraft 
 Sysselsettingsandelen er redusert 
 Utfordrende integrering 
 Eldrebølgen   
 OECD-mester i helserelatert utenforskap 
 Fortsatt for høyt sykefravær  

 

Samfunnsutviklingen 



Sykefraværet  

 

 
 





 Stor andel av befolkningen står utenfor arbeidslivet 
 Mangel på kvalifisert arbeidskraft i Nord-Norge 
 Færre arbeidsplasser uten krav til kompetanse 
 Integrering i praksis 

 
 Mange jobber faller bort  
 Nye næringer krever ny kompetanse 

 
 Vi må skape fremtidsrettede arbeidsplasser 

 
 
 

 
 
Utfordringer i Troms 
 



 Avbyråkratiserings og effektiviseringsreform videreføres   
 
 Befolkningsvekst og aldring gir økte oppgaver for NAV 

hvert år 
 

 En felles utfordring: Vi må skape mer for mindre  
 

 Et svar for oss er økt digitalisering av tjenester 
 

Økte forventninger – lavere budsjett 



 Aldri den samme  
etter digitalisering 



 Formidle jobber og øke sysselsettingsandelen 
 

 Bidra til kvalifisering og inkludering av unge, innvandrere og 
langtidsledige 
 

 Støtte omstilling i arbeidslivet og forhindre at omstilling fører til økt 
utenforskap 
 

 Flere i arbeid -  færre på stønad 
 

 
 
 
Hva vil vi i NAV bidra med i 2018 
 



Kommunene:  
 Se helheten i NAV-tjenestene, sats på arbeidsretting   
 Skap jobber og vær attraktiv 
 Målet er verdiskaping  

 
Fylkesmannen/fylkeslegen:  
 Bidra til å balansere behovet for en diagnose og 100 % 

fravær med økt motivasjon for ARBEID  
 Bidra til kompetanse og kvalitet 

 

Forventninger til dere 



 
Etter 8 år – NAV leverer ikke som forventet 
 
 For lav overgang til arbeid  
 Dette i en tid med rekordlav arbeidsledighet og stort behov for 

arbeidskraft  
 

Nye utfordringsområder 
 For mange unge på sosialhjelp og uføretrygd 
 Innvandrere   
 Strukturendringer i arbeidsliv og demografi 
 Driftsrisiko ved de små kontorene 
 

 
 

Stortingsmelding 33    
 



Større kompetansemiljø  

 
 Utvikling av partnerskapet 
 Arbeidsretting av NAV-kontoret 

 Økt myndighet og handlingsrom til NAV-kontorene 
 

 Digitalisering og en gjennomtenkt kanalstrategi 
 Større NAV-kontor med bredere kompetansemiljøer 



 
 
«Fremtidens kommune bør være en sterk 
velferdskommune, aktiv samfunnsutvikler og en 
medspiller for verdiskapning. Det er de tre viktigste 
oppgavene for kommunene 30 til 40 år frem i tid. 
Dagens kommunestruktur i Troms må endres for at 
disse oppgavene skal kunne løses på en god måte i 
fremtiden.»  
(Sitat: Fylkesmannens tilråding om kommunestruktur i Troms 2016) 



 Vi vil være til stede med gode NAV-tjenester  
 

 Flere interkommunale kontor  
– basert på lokale behov og beslutninger 

 
 Samarbeid innad i bo- og arbeidsmarkedsregioner 

 
 Noen NAV-kontor vil ha flere tjenestesteder 

 
 Større NAV-kontor utfører tjenester på vegne av 

mindre kontor 
 

Fremtiden - mange ulike organiseringer  



 Hovedkontoret for regionen skal være i Tromsø med noen  
vesentlige hovedkontorfunksjoner i Vadsø 
 

 Tar sikte på etablering fra 1.1.2019 



Takk for oppmerksomheten 
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