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Mål og effekter
Mål
Effektivisere
arbeidsprosesser

Jevn og forutsigbar
kvalitet

KF som ledelses- og arbeidsform

Effekter
Økt produktivitet
Vesentlig kortere saksbehandlingstid

Like svar på like problemstillinger
Færre feil og avvik fra avtalt kvalitet

Ledelse av kontinuerlig
forbedring

Økt evne til resultatoppnåelse
Økt evne til å involvere medarbeidere
Økt evne til gjennomføring av forbedringstiltak

Medarbeiderdrevet
forbedring

Økt trivsel blant medarbeidere
Organisasjon som lærer av hverandre på tvers
av enheter og regioner

Gjennomføring
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KF-programmet

REGIONENE

MVA

Fastsetting skatt
Innfordring MVA

Dokumentflyt
SOL

2014
Samordnet skatt og avgift

2015

Ny organisering av Skatteetaten

Veiledning
Utland
Klagebehandling
Skattekrim, arv +

Folkeregister
Bokettersyn

Regionale prosjekter

SKATTEDIREKTORATET

TOPPlederutvikling
Regionavdelingen Tjenestedialogen
SITS Adm.tj.

Rettsavdelingen
SITS Brukersenter

Videreutvikling av prosesser og
strukturer i SKD
Overlevering til linjen

2016

SITS Adm.tj.
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"Overgang" fra Program til Linje

Mer av det samme, med forsterket fokus på produktivitet
• De økonomiske rammene er merkbart strammere og utfordrer
oss både på kort og lang sikt.

• Det er klare forventninger til at etaten arbeider for å bedre
produktiviteten og å kostnads-effektivisere virksomheten.
• Etaten skal videreutvikle forbedringskulturen
• Drive kontinuerlig forbedring av hvordan vi jobber, vi skal
utvikle ny kompetanse, vi skal lete etter forenklinger i
regelverk og prosesser

KF integrert i hvordan vi driver
Fremdriftsbildet og strategiene

Intern styring og kontroll
Etatens ledere har et ubevisst forhold til virksomhetsstyringen

Etatens ledere er pådrivere for god virksomhetsstyring

Systematisere

Dokumentere

Klare roller, ansvar og
myndighet
Enkelte mål og krav er
operasjonalisert
Mål og krav er ikke
operasjonalisert
Hendelser kommer som
overraskelser
Ingen dokumenterte
kontroll- og
forbedringsaktiviteter

1. Tilfeldig

Risikovurderinger er
avgrenset til noen
områder
Enkelte kontroll- og
forbedringsaktiviteter er
dokumentert

De viktigste
prosesser og rutiner
er dokumenterte,
sporbare og gjort
tilgjengelig
Definerte kvalitetskrav
for alle hovedleveranser
Dokumenterte kontrollog forbedringsaktiviteter

2. Fragmentert

Etterlevelsesmetode

3. Formalisert

Integrere

Risikovurderinger og
prioriteringer på alle
viktige områder
Beslutninger
implementeres og
etterleves
Definerte kvalitetskrav
etterleves
God sammenheng
mellom mål,
prioriteringer og
ressursbruk
Strategiene følges opp
gjennom mål-, og
resultatstyringen

4. Systematisert

Ledelsen reagerer
systematisk på
potensielle hendelser,
både utnytter muligheter
og forhindrer at negative
forhold oppstår
Sterk samhandling
i hele verdikjeden
med riktig
virkemiddelbruk
Kvalitetskultur med sterk
bevissthet om ISK og
læring på alle nivå
Kontinuerlig forbedring
av målstyringen er svært
godt integrert i
ledelsesprosessene

5. Optimalt

Målene for god virksomhetsstyring blir oppnådd
Mangelfull virksomhetsstyring

HR-strategien, Verdier & ledelsesprinsippene

Verdier

PIN

Prosjektmetode

Helhetlig tilnærming til Lean/KF nødvendig for
endring av arbeidsform/kultur -> realisere effekter
• Alle forbedringer knyttes mot
forbedring av Tjenester og dens
styringsparametre, (direkte eller
indirekte )
• Tydelig ansvar, prosesser og roller
dokumentert og implementert

• Alle foreslår og implementerer
besluttede forbedringer

Virksomhets
System

• Lean/KF er en integrert del av Strategien
og virkeomhetsstyringen
• Helhetlig og transparent prestasjonsstyring
med styringsparametre på alle nivåer
• Fokusert på effekter av forbedringer

Leveranser/
Prosesser
Ledelse,
Kultur og
Adferd

• Kontinuerlig forbedring er en integrert del av
forventninger og oppfølging av ledere og
ansatte (*plattformene)
• Ansatte driver KF arbeidet, støttet, coachet og
styrt at Ledere
• Lean/KF “budskap” integrert i leder og
medarbeiderutvikling, samt kulturinitiativ
• Lean/KF trening tilgjengelig og obligatorisk

Ledelsesplattform for Skatteetaten
gjennom at jeg:

Viser retning

Fremmer helhetsforståelse og tydeliggjør retningen
Klarggjør sammenhengen mellom strategier og enhetens mål
Omsetter mål og strategier til konkrete handlinger

Utvikler medarbeidere
og team

Skaper effektive og velfungerende team
Gir utfordrende oppgaver og stimulerer til tverrfaglig samarbeid
Respekterer, viser tillit og gir anerkjennelse
Støtter, utfordrer og involverer egne medarbeidere

Driver endring

Utfordrer etablerte sannheter og tar fremtidsrettede valg
Viser endringsvilje og skaper forståelse for endring og utvikling
Legger til rette for medarbeiderdrevet forbedringsarbeid
Videreutvikler kontinuerlig eget lederskap

Skaper resultater

Tar helhetlig ansvar for resultatoppnåelsen
Leverer brukerfokuserte tjenester
Tydeliggjør ansvar, roller og krav
Tilrettelegger for en ressurseffektiv virksomhet

«Nytt verktøy i kassa» Robotic Process Autmation (RPA)
Roboten er en programvare som kan
betegnes som en digital assistent.

• RPA = Robotic Process Automation
• Roboten jobber med det eksisterende IT
landskapet og utfører en brukers gitte oppgaver –
24x7
• RPA er ikke en forretningsapplikasjon og er ikke
del av informasjonsstrukturen
• RPAen logger inn som en bruker og gjennomfører
operasjonene i forretningsapplikasjoner
• Ikke nødvendig å endre eksisterende infrastruktur og
systemer

Mål med innføring av digitale assistenter (RPA)
•
•
•
•
•
•
•

Frigjøre ressurser – økt produktivitet
Frigjøre ressurser – til andre verdiskapende aktiviteter
Økt prosesseffektivitet - flyt
Sikre/øke kvalitet
Muliggjøre kostnadsreduksjoner
Kan arbeide 24x7
Økt styringsinformasjon

• Gjennom
• Rask og enkel implementering som muliggjør gevinstrealisering
• Teknologiuavhengig løsning som ikke krever endring i basissystemer
• Skalerbar og fleksibel plattform
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Metodikk 4-12 uker – avhengig av prosess
Final
Go/nogo

Go/nogo

Ide/behov

• Område/prosess
• Potensiale

Analyse/
Kvalifisering

• Egnethet
• Prosessmatrise
• Potensiale/
business case
• Go/nogo-1

Detaljert
prosesskartleggging

•
•
•
•

Prosesskartlegging
Valg av løsning
Detaljere krav
Beslutninger om
regelverk

*) Forutsetter tilgjengelig RPA infrastrktur
*) Forusetter tilgjengelig kompetanse og rask mobilisering

Konfigurering/
implementering

• Programmere RPA
• Testing
• Beslutning om prod
• Go/nogo-2
• Klargjøre for produksjon

Produksjon og
gevinstrealisering

• Implementer i produksjon
• Overlevere til regulær drift
og forvaaltning

Erfaringer
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• Avhengig av sterkt og synlig (topp)ledelsesengasjement
• Kobling mellom forbedringer og effekter (etter programmet) – tilstrekkelig
baselining?
• Har etablert et KF fagansvarlige og prosessveiledere i linja – nettverk for
erfaringsdeling, kompetansebygging og videreutvikling av Skatteetatens
KF metodikk
• Tydeliggjør budskapet om at "KF er en del av jobben" (ikke noe annet)

• «Top down» forankret – «bottom up» drevet (forutsetter tydelige mål)
• Bruk av Digitale Assistenter er her og vil gi effekter – men fjern "waste"
først/samtidig (nytt verktøy i kassa)

