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// NAV

NAV ble etablert 1. juli 2006 – Trygdeetaten (statlig), A-etat (statlig) og kommunale tjenester.

60 ulike stønader og ytelser

Tjenester mot arbeid og sosiale tjenester

Tjenester til 2,8 millioner mennesker

1/3 av statsbudsjettet



// NAV

NAV støtter alle faser i livet



// NAV

Hvor er NAV på vei?

Strategisk retning Forbedre Mobilisere



// NAV

Økt omstillingstaktFlere brukere og

strammere budsjetter

Økte forventninger og 
muligheter

Bærekraft og det grønne skiftet

Fem hovedtrender som vil prege NAV fremover

Flere teknologiske muligheter



// NAV

Dette tilsvarer

• 1,43 milliarder hver dag

• 60 millioner hver time

• 1 million hvert minutt

• 16 600 hvert sekund

Basert på samlede utbetalte beløp til personer i 2020

NAV forvalter 1/3 eller 510 milliarder av 

statsbudsjettet



// NAV

Arbeidsliv og 
sykdom

44 %

Barn og foreldre
8 %

Øvrig
0 %

Pensjoner Arbeidsliv og sykdom Barn og foreldre Øvrig

48%
av utbetalingene er pensjon 

Basert på samlede utbetalte beløp til personer i 2020



// NAV

Tre hovedfunn fra omverdensanalyse 2021

Økte forventninger

og muligheter

Raskere 
omstillingstakt

Svak befolkningsvekst, 
sterk aldring

Omverdensanalyse fra NAV utgis hvert år. 



// NAV

Les mer om 

omverdensanalyse 2021

på nav.no



// NAV
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Andel arbeidssøkere 

av arbeidsstyrken

Koronakrisen

IT-boblen

Oljeprisfallet

Finanskrisen

15 %

Måneder

Mai 2021: 6,5 %

Koronapandemien var helt ulik alle andre kriser…



// NAV

48 % er avhengig

av penger fra NAV

Livsoppholdsytelser: dagpenger, tiltakspenger, sykepenger, arbeidsavklaringspenger, uføretrygd eller stønad til enslig foreldre.



// NAV

Vi har altså en 

STOR
utfordring foran oss…



// NAV

Antall med trygd og pensjon



// NAV

Andel i arbeidsfør alder



// NAV

Olje- og gassinntekter

50 % ned innen 2040.



Da må vi redusere frafall 

og øke inkludering…



// NAV

Hvorfor velge NAV?



// NAV

Fleksibilitet og tillit til medarbeidere

Hybrid arbeidshverdag

Levende engasjert fagmiljø

Gode pensjonsavtaler

Kompetanseheving

Konkurransedyktig lønn i ordnede forhold

Eget onboarding-program for nyansatte

Inkluderende kolleger med bred faglig bakgrunn

Ny teknologi

Fagforeninger

Faglige og sosiale samlinger gjennom hele året

Store muligheter for å læring og utvikling

Arbeidserfaring

Spennende oppgaver

+ + +



Takk for oppmerksomheten!

Du finner os også på LinkedIN, arbeidsplassen.no


