
7.11.18 //  Ola Furu

Modernisering av IT i NAV

Produktutvikling i en offentlig virksomhet
Hvordan lykkes med virkelige endringer i systemer og kulturer?



Omleggingen i NAV 

til forretningsstyrt utvikling

Modernisering av IT i NAV - Prosjekt 2

Produktområder i NAV



«Vi gir mennesker muligheter»

• 60 ulike ytelser

• 1/3 av statsbudsjettet

• 19 000 ansatte

• 300 datasystemer

• 550 enheter

• 20 millioner brev
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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Stortinget vedtok i 2012 å igangsette modernisering av IT-systemene i Arbeids- og 

velferdsetaten. Moderniseringen er delt inn i tre påfølgende hovedprosjekter. 

«Automatisert saksbehandling gir mer tid 

til oppfølging for å få flere i arbeid, selvbetjening innebærer bedre brukermøter, 

og en mer robust ytelsesforvaltning legger til rette for bedre og likere behandling av 

NAVs brukere.»

Modernisering av IT i NAV

Et program med tre underliggende prosjekter
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Vi skal levere gevinster til samfunnet!

BRUKER

• Raskere svar 

på søknaden

• Eie sin egen 

sak

• Bedre kvalitet

SAKSBEHANDLERE

• Færre 

rutineoppgaver og 

bedre tid til 

komplekse saker

• Forbedret 

beslutningsstøtte

• Mer brukervennlig 

løsning

ARBEIDSGIVER

• Enklere dialog 

med NAV

• Færre skjema 

• Mindre 

papirarbeid

VEILEDERE

• Færre 

rutinespørsmål

• Bedre tid til de 

brukerne som 

trenger det mest

• All informasjon i én 

arbeidsflate
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Nye arbeidsmåter gir oss større kraft!

Agil tilnærming

Aktiv overvåking

Kontinuerlige leveranser

• Tverrfaglige team

• Styrt av brukerbehov

• Hyppige tilbakemeldinger

• Automatisk testing
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Bedre Brukermøter

Brukere skal oppleve at møtet 

med NAV dekker behovene de 

har innen vårt oppdrag

Hvorfor produktorientering i NAV?

BRUKER

HELSEPERSONELLNAV-ANSATT ANDRE 

AKTØRER

ARBEIDSGIVER



Arbeid Ytelser Økonomi

Sykefraværs-
oppfølging

Bedre brukermøter
Raskere svar
Færre klager

…

…

Saksbehandling 
helseytelser

Utbetaling

NAV etablerer produktområder for å styre verdiskapningen av produkter, 

til det beste for brukerne, uavhengig av intern organisering og virkemåte

Færre henvendelser
Automatisk 

saksbehandling
Færre manuelle

oppgaver



Hvordan skal vi få til det?

GOD KVALITETSVAR PÅ SEKUNDER

INTEGRERTE LØSNINGER

PRISBELØNTE, 

DIGITALE TJENESTER

AUTOMATISERING

SMARTE LØSNINGER

DATAANALYSE
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