
8 mars v Fylkesdirektør Stein Veland

Hva skjer i NAV

Innlegg for Fellesmøte for ledere i Stalige
enheter.



 Hva er NAV i Møre og Romsdal
 Litt film.
 Digitaliseringen fortsetter.
 Regionalisering i og utenfor fylket.

Tema



 NAV Pensjon Ålesund 55 årsverk
 NAV Arbeid og ytelser i Molde 61 og Kristiansund 54
 NAV Hjelpemiddelsentral i Ålesund 58
 NAV Kontaktsenter 45
 NAV tilbud i alle kommuner (NAV kontor) 330
 NAV Møre og Romsdal , Fylkeskontor 30

NAV i Møre og Romsdal



Fremtidens NAV ? 
. 

Automatisk dialog 
og veiledning 
Kombinasjoner 

og lett samarbeid

Veiledning 
Kompleks problemløsning og 

verdiøkende tjenester 

Automatisk dialog
Enkel problemløsning 
og konkrete oppgaver

+ +



Filmer for arbeidsgiverne
Hvordan store bedrifter kan organisere seg: Hvordan melde inn nærmeste leder?

Må jeg virkelig bruke min egen ID?Forventninger til nærmeste leder:

https://publisher.qbrick.com/Embed.aspx?mcid=84E2146B3342C49E&width=640&height=360
https://publisher.qbrick.com/Embed.aspx?mcid=160AF0283342C49E&width=578&height=325
https://publisher.qbrick.com/Embed.aspx?mcid=39D6AA4A3342C49E&width=578&height=325
https://publisher.qbrick.com/Embed.aspx?mcid=84E2146B3342C49E&width=640&height=360
https://publisher.qbrick.com/Embed.aspx?mcid=160AF0283342C49E&width=578&height=325
https://publisher.qbrick.com/Embed.aspx?mcid=39D6AA4A3342C49E&width=578&height=325
http://video.qbrick.com/play2/embed/player?accountId=763558&mediaId=970f46c9-00015227-9ea71c8b&configId=default&pageStyling=adaptive&autoplay=true&repeat=true&sharing=true
http://video.qbrick.com/play2/embed/player?accountId=763558&mediaId=970f46c9-00015227-9ea71c8b&configId=default&pageStyling=adaptive&autoplay=true&repeat=true&sharing=true


Region Fylker Lokasjon av regionkontor

Finnmark og 
Troms

Finnmark, Troms Hovedkontor i Tromsø – sentrale funksjoner i 
Vadsø

Nordland Nordland Bodø

Trøndelag Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag Steinkjer

Møre og Romsdal Møre og Romsdal Molde

Vestland Hordaland, Sogn og Fjordane Bergen

Rogaland Rogaland Stavanger

Agder Vest-Agder, Aust-Agder Arendal

? Telemark, Vestfold Skien

Oslo Oslo Oslo

Innlandet Oppland, Hedmark Hamar

Vest-Viken Buskerud, Akershus (Asker, 
Bærum)

Drammen

Øst-Viken Østfold, Akershus (Romerike, 
Follo)

Moss

De 12 regionene med lokalisering

Side 6



Litt bakgrunn: 
Status – regionaliseringsprosjektet i Arbeids- og tjenestelinja

 Arbeids- og velferdsdirektøren vedtok 15. mars 2016 mandat for 
utredning av ny fremtidig regional struktur for Arbeids- og 
tjenestelinja i NAV. Mandatet beskriver to hensikter med 
utredningen:

– Frigjøre ressurser til NAV-kontorene
– Besluttet regional struktur for å lede og utvikle virksomheten regionalt på en best 

mulig måte

 Følgende overordnede beslutninger er gjort:
– Etablere 12 regioner med geografisk plassering av regionkontor
– Frigjøre 125 millioner kroner for oppgaver i NAV-kontor
– Budsjettfordeling 80/20 for hhv NAV-kontor og region-nivå fra 2020

 Det er gjennomført en grundig utredningsprosess – 5 delrapporter
 Det er gjennomført høring – internt og eksternt
 Statsråden har gitt sin tilslutning til anbefalingen om regionstruktur 

og geografisk plassering av regionkontor.

Side 7



 Nordmøre: 
 Halsa går inn i Heim kommune, sammen med Hemne og deler av Snillfjord. Prosess for å gi 

NAV Trøndelag fullmaktene til å kjøre prosessen videre fra nyttår.
 Rindal vil etter det vi får opplyst bli gjenstand for en grensejustering mellom fylkene fra 2020. 

 Romsdal: 
 Fræna og Eide (13200 innb, de har felles NAV tjenester i dag - vertskommunemodell).
 Nye Molde kommune med Nesset og Midsund (31800 innb, her er vi i en innledende 

prosess)

 Sunnmøre :
 Nye Ålesund (64 000 innb ) Ørskog, Skodje, Haram, Sandøy og Ålesund

 Ørsta og Volda  (19600 innb, Vertskommunemodell) Hornindal inn i 2020

 Hareid og Ulstein, felles NAV kontor er vedtatt i begge kommunestyrer.
 Arbeidsgruppe er nedsatt for å se på mulig NAV samarbeid mellom  Herøy, Sande og 

Vanylven?
 Kanskje vi kan få et samarbeid mellom alle fem kommunene?

«Regionalisering» ++ i vårt fylke:
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