Virksomhetsstrategi for
Utlendingsnemnda
2022-2024

Fra direktøren
Du sitter nå med UNEs virksomhetsstrategi for 2022-2024 i hånden eller på skjermen. Strategien er jobbet
frem gjennom et bredt arbeid i organisasjonen, og gir oss retning ved å peke ut fire hovedområder vi skal ha
særlig fokus på de neste tre årene:

Marianne Jakobsen, direktør i UNE



Ett UNE mot samme mål



I takt med samfunnsutviklingen



Brukerorientert



Vi lever opp til samfunnsoppdraget

Strategien skal være et arbeidsdokument for oss. Jeg ønsker at vi skal bruke den aktivt i både utvikling og
drift av organisasjonen. Den skal også gi oss hjelp til å prioritere de aktivitetene og oppgavene som bringer
oss i riktig retning mot målbildet for 2024.

Sammen jobber vi for en effektiv
og rettssikker klagebehandling
UNEs visjon 2022-2024

UNEs verdigrunnlag
Pålitelighet
Vi skal
• holde det vi lover
• tilstrebe likebehandling
• bygge på grundig kunnskap

Åpenhet
UNEs verdier sier noe
om hvordan vi skal
opptre både eksternt
og internt.

Vi skal
• ha en god informasjonsflyt
• kommunisere tydelig
• gi rom for nye ideer og kritiske spørsmål

Respekt
Vi skal
• ta medmennesker på alvor
• vise forståelse for annerledeshet
• være aktivt lyttende

Scenarioprosess

Som en inngang til UNEs nye virksomhetsstrategi gjennomførte
vi en scenarioprosess. Her så vi på sannsynlige drivere for UNE i
fremtiden, det vil si hva som kan og vil påvirke UNE fremover.
Etter å ha kartlagt disse, så vi på hvilke egenskaper det er viktig
at vi som organisasjon bør ha for å håndtere driverne.

Sentrale drivere for UNE

samarbeid og politikk i Europa
krig, fattigdom og miljøutfordringer
strammere offentlig økonomi
krav om mer effektiv drift
mer kontroll fra departementet
politisk stemning og ordskifte
digitalisering og desentralisering
forventninger fra brukerne om kortere ventetider og bedre
informasjon
• forventninger fra medarbeiderne om mer fleksibilitet,
selvledelse og mangfold

•
•
•
•
•
•
•
•

Viktige egenskaper i organisasjonen for å håndtere driverne
• fleksibilitet og omstillingsevne
• tydelige ansvarsforhold og åpenhet
• medarbeidere som vet hva som forventes av dem og som jobber
for den samme visjonen
• god balanse mellom forenklinger, faglig integritet og rettsikkerhet
• gode beslutningsprosesser, fingeren på pulsen og riktig involvering
• god beslutningsevne hos den enkelte (selvautonomi)
• gode, robuste arbeidsprosesser som overvåkes og forbedres ved
behov (Lean)
• kunne digitalisere og utvikle der vi må og der det lønner seg
• arbeidsplasskonsept som fungerer fra fjern og nær
• riktig kompetanse i dag og i morgen

Målbilder

Ett UNE
mot samme mål

I takt med
samfunnsutviklingen

Brukerorientert

Vi lever opp til
samfunnsoppdraget

Vi tar riktige avgjørelser til
rett tid

Vi lever opp til vår rolle
som et uavhengig og faglig
klageorgan

Vi har engasjerte og
motiverte medarbeidere,
som tar vare på hverandre

Vi er en attraktiv
arbeidsplass med
endringsvilje og fleksibilitet

Vi vektlegger kontinuerlig
kompetanseutvikling og
forbedring

Vi digitaliserer og utvikler
brukervennlige og sikre
løsninger

Vi samarbeider på tvers,
deler erfaringer og har fri
meningsutveksling

Vi har effektive
arbeidsprosesser

Vi deltar aktivt i
kjedesamarbeidet for å
levere helhetlige og
effektive tjenester

Vi styrer virksomheten
helhetlig med gode
beslutningsgrunnlag

Vi kommuniserer korrekt
og brukertilpasset i
klarspråk

Vi har et mangfoldig og
inkluderende arbeidsmiljø

Vi tilbyr brukervennlige
tjenester

Vi er en arbeidsplass med
høy kompetanse, faglig
styrke og integritet
Vi ivaretar brukernes
rettssikkerhet på
utlendingsfeltet
Vi praktiserer åpenhet og
har et godt omdømme
med høy tillit og
troverdighet

Ett UNE mot samme mål
Dette skal vi oppnå i strategiperioden

• Vi har engasjerte og motiverte
medarbeidere, som tar vare på hverandre
• Vi vektlegger kontinuerlig
kompetanseutvikling og forbedring
• Vi samarbeider på tvers, deler erfaringer og
har fri meningsutveksling
• Vi har et mangfoldig og inkluderende
arbeidsmiljø

Hvorfor

Hvordan

For å løse samfunnsoppdraget trenger UNE
engasjerte og motiverte medarbeidere som
samarbeider godt. Vi jobber på et felt hvor
endringer kan skje raskt, og UNE må være rustet
til en hverdag hvor omstilling er vanlig.

•

Samarbeidskulturen må være åpen og skape
tillit og trygghet i organisasjonen. Lederne
skal være gode rollemodeller.

•

Vi må stå sammen og ha gode arenaer for
samhandling, utvikling og innovasjon. Vi må
dele informasjon, både internt og eksternt.

•

Medarbeiderne skal ha eierskap til egne
arbeidsprosesser. Deres innsikt skal være
motoren i arbeidet med kontinuerlig
forbedring.

•

Vi skal alle være en del av helheten, vite hva
som er forventet av oss og jobbe for den
samme visjonen.

•

Alle skal føle seg velkommen i UNE.
Mangfold og ulike erfaringer skal være en
ressurs.

•

Vi skal ha motiverte medarbeidere som
mestrer en hverdag hvor endringer og rask
omstilling er vanlig.

Faktorer som påvirker fremtidige endringer er
sammensatte. Antall saker og innholdet i dem er
påvirket av det politiske samarbeidet i Europa,
migrasjonsbildet og endringer i lov- og forskrift.
Samtidig vil forventningene om en mer effektiv
og brukervennlig offentlig forvaltning påvirke
UNE. Vi vil møte krav om en mer effektiv drift
samtidig som vi skal levere bedre tjenester for
brukerne våre.

I takt med samfunnsutviklingen
Dette skal vi oppnå i strategiperioden

• Vi er en attraktiv arbeidsplass med
endringsvilje og fleksibilitet
• Vi digitaliserer og utvikler brukervennlige
og sikre løsninger
• Vi har effektive arbeidsprosesser
• Vi styrer virksomheten helhetlig med gode
beslutningsgrunnlag

Hvorfor

Hvordan

For å være i takt med samfunnsutviklingen, må vi
være en attraktiv arbeidsplass hvor kompetente
medarbeidere ønsker å arbeide. Vi utvikler
fremtidens arbeidsplass i et samspill mellom
menneskelige ressurser og teknologi, og vi legger
til rette for et fleksibelt arbeidsliv.

•

Vi skal skape en attraktiv og
kompetanseledende arbeidsplass ved å
styrke gjennomføringsevnen i organisasjonen
gjennom tydelige roller og ansvar.

•

Vi skal utvikle og rekruttere kompetanse for
å møte eksisterende og framtidige behov
hvor vi også passer på at medarbeiderne i
UNE gjenspeiler mangfoldet i samfunnet.

•

Vi skal legge til rette for faglig utvikling og
skal være et anerkjent fagmiljø.

•

Medarbeiderne skal ha oppdaterte,
teknologiske løsninger tilgjengelig som
støtter dem i saksbehandlingen og
analysearbeid.

•

Vi skal drive kontinuerlig forbedring gjennom
datadrevet innsikt og ny kunnskap.

•

Vi skal standardisere, effektivisere og sikre
informasjonsflyt.

•

UNE skal ta del i den teknologiske
utviklingen, både ved å samarbeide i kjeden
og ved å utvikle egne tiltak.

•

Informasjonssikkerhet må være en integrert
del av UNEs virksomhetskultur.

Teknologien utvikler seg raskt, og UNE må være i
stand til å utnytte de mulighetene det gir. Vi må
bruke teknologien til å effektivisere interne
arbeidsprosesser, og til å gi brukerne gode,
digitale løsninger. Digitalisering gir oss også
verdifull data og innsikt i virksomhetsstyringen
slik at vi tar de riktige valgene på kort og lang
sikt, og mulighet til å dele data i utlendingskjeden
og med andre eksterne aktører.
Nye arbeidsmåter krever en høy bevissthet om
digitale risikoer og sårbarheter. Vi må ha digital
kompetanse til å beskytte personopplysninger i
henhold til den verdien de har.

Brukerorientert
Dette skal vi oppnå i strategiperioden

• Vi tar riktige avgjørelser til rett tid
• Vi tilbyr brukervennlige tjenester
• Vi deltar aktivt i kjedesamarbeidet for å
levere helhetlige og effektive tjenester
• Vi kommuniserer korrekt og brukertilpasset
i klarspråk

Hvorfor

Hvordan

Vi har et ansvar for å ivareta rettssikkerheten til
klageren. Derfor skal vi gi informasjon om de
rettighetene, pliktene og mulighetene de har.
Når tjenestene våre er brukervennlige, kan
klageren og deres hjelpere ivareta egen sak.

•

Vi må bruke riktig tid og ressurser på hver
enkelt sak.

•

Vi skal jobbe aktivt og målrettet med å få
innsikt i brukerens behov.

Vi kan lage brukervennlige tjenester når vi
kjenner til brukernes behov. Gjennom
systematisk innhenting av brukerinnsikt, får vi
kunnskap om brukernes behov og tilpasser
tjenestene etter dem.

•

Vi skal forbedre brukerreisen gjennom økt
digital samhandling og informasjonsdeling i
kjeden.

•

Vi skal legge til rette for digitalt førstevalg og
selvbetjeningsløsninger.

UNE kan ikke lage brukervennlige tjenester alene,
men er avhengig av et tett og godt samarbeid
med resten av utlendingsforvaltningen.

•

Vi skal bruke klarspråk i kommunikasjonen
med brukerne.

•

Vi skal møte brukerne med åpenhet og
respekt.

Vi ønsker at brukerne skal oppleve at det er trygt
å ha kontakt med UNE.

Vi lever opp til samfunnsoppdraget
Dette skal vi oppnå i strategiperioden

• Vi lever opp til vår rolle som et uavhengig
og faglig klageorgan
• Vi er en arbeidsplass med høy kompetanse,
faglig styrke og integritet
• Vi ivaretar brukernes rettssikkerhet på
utlendingsfeltet
• Vi praktiserer åpenhet og har et godt
omdømme med høy tillit og troverdighet i
samfunnet

Hvorfor

Hvordan

UNEs hovedoppgave er å etterprøve de
vedtakene som er fattet i førsteinstans. Vi skal
bidra til å ivareta rettssikkerheten på
utlendingsfeltet, og skape tillit til at vedtakene er
i tråd med internasjonale konvensjoner og norsk
regelverk. Vi skal også ivareta rollen som
lovtolkende organ.

•

Vi skal gi klagesaksbehandlingen høy
prioritet.

•

Vi skal legge til rette for enkle, digitale
prosedyrer for klagerne våre.

•

Vi skal kontinuerlig forbedre prosessene våre.

Tillit til statlige virksomheter avhenger blant
annet av hvor åpne, imøtekommende og
brukerorienterte de er. Vi må skape tillit gjennom
å ivareta rettssikkerheten samtidig som vi
behandler saker uten unødvendig lange
ventetider.

•

Vi må tilby medarbeiderne
kompetanseutvikling tilpasset både
medarbeidernes og virksomhetens behov.

•

Vi skal bidra til en kunnskapsbasert
samfunnsdebatt, synliggjøre praksis og
resultater.

UTLENDINGSNEMNDA

UNE

