VELFERDSSTATENS ANSIKTER
ETT SYSTEM FOR IVARETAGELSE AV GODT ARBEIDSMILJØ

RETNINGSLINJER
Utfordring
Det er ingen krav til arbeidsmiljø i dag
utenom arbeidsmiljøloven, og alle kontor
står fritt til å angripe utfordringene slik
de måtte ønske.
Konsekvens
Mangel på krav og tydelige rammer
skaper uforutsigbarhet, usikkerhet
og bidrar til en passiv holdning.
Verdiforslag
Egenkontroll innenfor strenge rammer
og krav skaper forutsigbarhet og gir en
aktiv arbeidssituasjon som bidrar til
jobbengasjement, jobbtilhørighet
og effektive arbeidsprosesser.

Rutiner

Visjon og mål

Felles krav

Kontroll

Kontaktpunkt
En felles visjon om
arbeidsmiljø for alle
NAV-kontor.

Kontaktpunkt
Ett sett med felles
rutiner for alle ansatte
og ledere.

Kontaktpunkt
Tydelige krav til
leveranse og
dokumentasjon

Kontaktpunkt
Gjevnlig kontroll av
ledernes handling og
arbeidsmiljøtiltak.

Brukerbehov
En klar og tydelig
retning for bedre
arbeidsmiljø

Brukerbehov
Forutsigbarhet og
trygghet i arbeidshverdagen

Brukerbehov
Rettferdig behandling
og forutsigbarhet

Brukerbehov
Prosesser stopper
opp, og ansatte føler
seg ikke hør.

Designbidrag
9 målbare prinsipper
for gode ansattopplevelser

Designbidrag
Visuell rutineoversikt
med ansvarfordeling
og klare roller.

Designbidrag
Eksempler på
leveransekrav til ledere
og dirketører

Designbidrag
Rutiner for gjevnlig
kontroll.

Bidragsyter
Et sett med felles
visjon og retningslinjer
kommuniseres ut fra
toppledelsen

Bidragsyter
Et sett med felles
visjon og retningslinjer
kommuniseres ut fra
toppledelsen

Bidragsyter
Et sett med felles
visjon og retningslinjer
kommuniseres ut fra
toppledelsen

Bidragsyter
HR-avdelingen
kontrollerer fylket,
fylket kontrollerer
lokalkontoret.

INNSIKT
Utfordring
Innsikt om arbeidsmiljø og opplevelser
gjennom endring befinner seg i dag
i skriftlige dokumenter, rapporter fra
sentrale spørreundersøkelser og internt
i de ulike siloene uten lik innsikt for alle.
Konsekvens
Det er en mangel på felles forståelse
av de utfordringene man står ovenfor
og man drar i hver sin retning.
Verdiforslag
Benytte seg av alle aktørenes kunnskap
og innsikt for å sikre en bred forståelse
av utfordringer og opplevelser, slik at
alle blir hørt og alle får lik informasjon.

Kontormøter

Medarbeidersamtale

Spørreundersøkelse

Internkontroll

Tillitsvalgte

Vernetjenesten

Kontaktpunkt
Samtaler mellom
nærmeste leder og
deres ansatte.

Kontaktpunkt
Lokale møter med alle
ansatte på kontoret.

Kontaktpunkt
Nasjonale spørreundersøkelser som
måler nye prinsipper.

Kontaktpunkt
Vernetjenesten
gjennomfører
internkontroll.

Kontaktpunkt
Tillitsvalgte er
tilgjengelige for
veilederne.

Kontaktpunkt
Vernetjenesten er
tilgjengelig for
veilederne.

Brukerbehov
Bli sett og hørt i
trygge omgivelser.

Brukerbehov
Tillit til å få bidra i et
støttende og trygt
miljø.

Brukerbehov
Struktur og tydelighet
og god kommunikasjon av formålet.

Brukerbehov
Trygge rammer og
forutsigbare
handlinger.

Brukerbehov
Trygge rammer hvor
man kan dele sine
opplevelser.

Brukerbehov
Trygge rammer hvor
man kan dele sine
opplevelser.

Designbidrag
Ny strategi og rutiner
for gjennomføring og
dokumentasjon.

Designbidrag
Verktøy og rutiner som
gjør det lettere for alle
å dele sine meninger.

Designbidrag
Spørreundersøkelse
som måler graden av
måloppnåelse.

Designbidrag
Digitale verktøy kan
tilgjengeliggjøre både
kontroll og innsikt.

Designbidrag
Verktøy for å oversette
samtalene til innsikt i
arbeidsmiljø.

Designbidrag
Verktøy for å oversette
samtalene til innsikt i
arbeidsmiljø.

Bidragsyter
Nærmeste leder
gjennomfører og
IT-avdelingen leverer
verktøy.

Bidragsyter
NAV-leder styrer
kontormøter, og kan
støtte seg på nye
verktøy.

Bidragsyter
HR-avdelingen er
ansvarlig for gjennomføring av nasjonale
tiltak.

Bidragsyter
IT-avdelingen utvikler
nye digitale verktøy
for kontroll av
arbeidsmiljø.

Bidragsyter
AMU utvikler felles
verktøy som
oversettes til digitale
ﬂater av IT-avdelingen.

Bidragsyter
AMU utvikler felles
verktøy som
oversettes til digitale
ﬂater av IT-avdelingen.

TILTAK
Utfordring
Tiltak og endring oppleves for de ansatte
som noe som tvinges på dem og ikke noe
de får være en del av. Endring i NAV starter
med rykter som hviskes i gangene.
Konsekvens
Uforutsigbarhet kan bidra til usikkerhet,
noe som påvirker arbeidsmiljøet negativt.
Uforutsigbare forhold kan gi ansatte tanker
om å bytte jobb, og det er fare for å miste
viktig kompetanse.
Verdiforslag
Gjennomsiktige tiltak og forutsigbare
handlingsplaner basert på ansattes behov
skaper trygge rammer, og gir NAV
mulighet til å vise tillit til sine ansatte
og den erfaringen de sitter på.

Reﬂeksjon

Kontormøter

Kontaktpunkt
Gjennomsiktig
informasjon om
kommende tiltak.

Kontaktpunkt
Personlig reﬂeksjon
rundt kommende
endringer.

Kontaktpunkt
Felles reﬂeksjon rund
hva endringen vil bety
for kontoret.

Kontaktpunkt
En felles handlingsplan kommunisert til
alle ansatte.

Kontaktpunkt
Implementering av
tiltak på lokalkontor.

Kontaktpunkt
Gjevnlig kontroll av
ledernes handling og
arbeidsmiljøtiltak.

Brukerbehov
Forstå meningen med
endring og forutsigbarhet i prosessen.

Brukerbehov
Forstå meningen og
sammenhengen med
endringen.

Brukerbehov
Rom for individuell
tilpassning i et
rettferdig miljø.

Brukerbehov
Forusigbare prosesser,
og anerkjennelse for
våre meninger.

Brukerbehov
En følelse av kontroll
gjennom prosessen.

Brukerbehov
Prosesser stopper
opp, og ansatte føler
seg ikke hør.

Designbidrag
Tidslinje med
kommende endringer
kommunisert i app.

Designbidrag
Metode for reﬂeksjon
og utvikling av felles
forståelse.

Designbidrag
Metode for felles
reﬂeksjon og utvikling
av felles språk.

Designbidrag
Gjennomsiktig
handlingsplan visualisert ut til alle ansatte.

Designbidrag
God informasjon om
normalreaksjoner ved
endring.

Designbidrag
Rutiner for gjevnlig
kontroll.

Bidragsyter
IT-avdelingen utvikler
løsningen, krever
involvering av alle
avdelinger for god
informasjonsﬂyt.

Bidragsyter
Veiledere gjennomfører selv reﬂeksjon,
metode i app.

Bidragsyter
NAV-leder organiserer
møtet, dokumenteres
i app.

Bidragsyter
Ansatte og ledere
utvikler en felles
handlingsplan.

Bidragsyter
Kommunikasjon
gjennom retningslinjer
for arbeidsmiljø i app.

Bidragsyter
HR-avdelingen
kontrollerer fylket,
fylket kontrollerer
lokalkontoret.

Tilbakemelding

Kontormøter

Historikk

Kontaktpunkt
Personlig reﬂeksjon
rundt implementerte
tiltak.

Kontaktpunkt
Nasjonal tilbakemelding på implementert tiltak.

Kontaktpunkt
Felles reﬂeksjon rund
hva endringen vil bety
for kontoret.

Kontaktpunkt
En felles historikk og
tiltaksbank for fremtidig referanse.

Kontaktpunkt
Gjevnlig kontroll av
ledernes handling og
arbeidsmiljøtiltak.

Brukerbehov
Medvirkning, tillit og
ansvar.

Brukerbehov
Kunne bidra, få positiv
oppmerksomhet for
den jobben man gjør.

Brukerbehov
Rom for individuell
tilpassning i et
rettferdig miljø.

Brukerbehov
Tillit og annerkjennelse til ens opplevelser og erfaring

Brukerbehov
Prosesser stopper
opp, og ansatte føler
seg ikke hør.

Designbidrag
Metode for reﬂeksjon
og utvikling av felles
forståelse.

Designbidrag
Tilbakemeldingsfunksjon i appen med
krav om handling.

Designbidrag
Metode for felles
reﬂeksjon og utvikling
av felles språk.

Designbidrag
Historisk tidslinje hvor
man kan gå tilbake for
å se sammenheng.

Designbidrag
Rutiner for gjevnlig
kontroll.

Bidragsyter
Veiledere gjennomfører selv reﬂeksjon,
metode i app.

Bidragsyter
IT-avdelingen utvikler
løsning, HR-avdelingen er ansvarlig for
gjevnlig kontroll.

Bidragsyter
NAV-leder organiserer
møtet, dokumenteres
i app.

Bidragsyter
Alle bidrar inn til
tiltaksbanken ved å
sende inn sine
tilbakemeldinger.

Bidragsyter
HR-avdelingen
kontrollerer fylket,
fylket kontrollerer
lokalkontoret.

Informasjon

Handlingsplan

Implementering

Kontroll

EVALUERING
Utfordring
Evaluering av tiltak og prosjekter skjer i
lukkede fora, og er ikke noe veilederne
er en del av, noe som gjør at man føler
seg ekskludert og det er vanskelig å
se mening i endringen.
Konsekvens
Engasjementet på jobb blir lavere, og
man ønsker ikke å delta i fremtidige tiltak.
NAV går glipp av viktig innsikt og
erfaring og risikerer implementere tiltak
med liten effekt for arbeidsmiljøet.
Verdiforslag
Inkludering av alle involverte i en felles
evaluering bidrar til eierskap og gir rom
for medvirkning. Ansatte får mulighet til
å dele erfaring og NAV kan bygge en
database og historikk på effekten av tiltak.

VERKTØY
Utfordring
Det er en mangel på transparens i
tjenestene og innsikt befinner seg
i utilgjengelige dokumenter.
Informasjon om arbeidsmiljøarbeid
er komplisert og overveldende, og
fører til ulik tolkning og usikkerhet.
Konsekvens
HMS-arbeid oppleves som uoverkommelig,
og mangel på historikk kan føre til at man
implementerer ting som har vært gjort før.
Den hierarkiske inndelingen forsterkes ved
at noen sitter på mer informasjon enn andre.
Verdiforslag
Gjennomsiktig innsikt og informasjon som
distribueres likt til alle ansatte skaper
trygghet og man kan bygge et felles språk
og en felles forståelse av situasjonen.
Lettere å dele informasjon og man kan
lære av hverandre.

Reﬂeksjon

Kontroll

Digital kommunikasjon
En visuell og tydelig link mellom
innsikt, tiltak og evaluering.

Hei Eva,

Hei Eva,

Tiltak NAV Sentrum

Innsikt NAV Sentrum
Arbeidsmiljø
i NAV

Internkontroll
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Fokusområder

Felles benk

Evaluering NAV Sentrum
Evaluer tiltaket:
“Felles benk”

Morgenmøter

Fremtidig endring
Arealkonseptet
Sentral endring

Arbeidspress

Hei Eva,
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Evaluer tiltaket:
“Morgenmøter”
ikke påbegynt

Nytt referatoppsett
Sykefravær

Oppsummeringen er basert på innsikt fra intervju, research og møter med hovedkontoret.
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Nye tillitsvalgte
presenteres

Hva betyr dette for meg?
Arealkonseptet
Sentral endring
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